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Verslag          

 
Vergadering Algemeen Bestuur 

Onderwerp Verslag Algemeen Bestuur 7 juli 2021 
Agendapunt 2 
Datum 22 september 2021  
   

Aanwezige leden: 
   
De heer C. Lamers Plv. voorzitter Schiedam 
De heer P. van de Stadt Burgemeester Lansingerland 
De heer F. van Oosten Burgemeester Nissewaard 
De heer M. Vroom Burgemeester Krimpen aan den IJssel 
Mevrouw A. Grootenboer  Burgemeester Goeree-Overflakkee 
Mevrouw M. Junius Burgemeester Hellevoetsluis 
De heer T.J. Haan burgemeester Maassluis 
De heer H.B. Eenhoorn Burgemeester Vlaardingen 
De heer P. de Jong Burgemeester Westvoorne 
De heer J. van Belzen  Burgemeester Barendrecht 
De heer P. Oskam Burgemeester Capelle aan den IJssel 

 
Voorts: 
De heer H. Hillenaar Hoofdofficier van Justitie 
De heer T. van der Klugt Coördinerend Dijkgraaf 
Mevrouw W.M. van der Wal VRR, Adviseur Bestuurlijke Zaken (verslag) 

 
1. Opening 
De voorzitter heeft zich afgemeld voor de vergadering. Dhr. Lamers zit de vergadering voor als 
plaatsvervangend voorzitter. De plv. voorzitter opent de vergadering om 12:30 uur. Mw. De 
Witte, mw. Attema en dhr. Rensen zijn verhinderd.  
 
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 21 april 2021 
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.  
 
3. Ingekomen en verzonden stukken  
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.  
 
N.a.v. de brief over het testbericht NL-alert merkt dhr. Eenhoorn op dat hij de daarin vermelde 
publiekscampagne niet heeft opgemerkt. De plv. voorzitter vraagt mw. Van Daalen dit signaal 
mee te nemen.  
 
4. Actielijst 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst 
 
5. Mededelingen  

a) Voortgang Bestuurlijke kopgroep Havenemplacementen 
Dhr. Van Belzen geeft aan dat hij over de voortgang van de Bestuurlijke kopgroep 
Havenemplacementen een memo zal toezenden aan het Algemeen Bestuur.  
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b) Vervolg Ontwikkelagenda VRR 
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting. Er is een concept informatiebrief voor de 
gemeenteraden opgesteld. Deze brief wordt na de vergadering verzonden aan de leden van het 
Algemeen Bestuur met het verzoek hem door te sturen aan de gemeenteraden. Het DB, met 
alle portefeuillehouders vertegenwoordigd, heeft tijdens een eerste overleg gesproken over het 
vervolg van de ontwikkelagenda. De daar gemaakte afspraken over het vervolg zijn terug te 
vinden in de informatiebrief voor de gemeenteraden.   
 
Dhr. Van der Klugt geeft aan dat de waterschappen goed zicht hebben op ontwikkelingen als 
droogte, klimaatontwikkeling en waterveiligheid. Hij vraagt wanneer de crisispartners betrokken 
worden in dit proces. Hij verzoekt om de waterschappen op ambtelijk niveau te betrekken.  
De plv. voorzitter verzoekt om de koppeling met de waterschappen te maken. Mw. Van Daalen 
zegt dit toe. 
 
Dhr. Van de Stadt reflecteert op de bestuurlijke conferentie van 26 mei. Hij geeft aan dat 
duidelijk is geworden dat de VRR onder druk staat door de veranderingen in het 
veiligheidslandschap maar dat de oplossing niet eenvoudig is. Het takenpakket van de VRR is 
niet los te zien van de financiën. Hij realiseert zich echter ook dat de druk op de gemeenten 
vanuit financieel oogpunt ook groot is. Dit vraagt om een zorgvuldig evenwicht.  
 
De plv. voorzitter vult aan dat de conferentie inhoudelijk goed en zeer informatief was. Het 
tweede deel van de conferentie kwam naar zijn mening niet goed uit de verf. Hij hoopt dat de 
discussie over de taken van de veiligheidsregio in relatie tot de kosten tijdens de thematische 
bijeenkomst in oktober gevoerd kan worden.   
 

c) Benoeming Directeur Publieke Gezondheid 
De plv. voorzitter deelt mee dat het Dagelijks Bestuur op 23 juni jl. besloten heeft tot de 
benoeming van mw. Van Duijnhoven als de nieuwe Directeur Publieke Gezondheid. Het besluit 
is bij de vergaderstukken gevoegd. Dhr. Lamers maakte als portefeuillehouder onderdeel uit 
van de selectiecommissie en geeft aan dat mw. Van Duijnhoven een zeer goede kandidaat is 
om deze functie te vervullen.  
 
6. Terugkoppelingen 

a) BAC Brandweer 28 mei 2021 
Dhr. Lamers geeft aan dat door de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer gesproken is over 
taakdifferentiatie. Toegelicht is dat naar aanleiding van het Commissiedebat van de Tweede 
Kamer op 27 mei jl. de minister van J&V de toezegging heeft gedaan om - in nauwe afstemming 
met de praktijk - een ‘third juridische opinion’ te vragen naar de interpretatie van de Europese 
wet- en regelgeving.  
 

b) Veiligheidsberaad 21 juni 2021 
Dhr. Lamers geeft aan dat tijdens de laatste vergaderingen van het Veiligheidsberaad is gesproken 
over de chaos die ontstaan is rond testen voor toegang. Op een aantal plekken in het land zijn 
uitbraken van corona onder mensen die een feest of discotheek bezocht hebben. De minister van 
J&V heeft aangegeven dat burgemeesters strenger moeten handhaven op de naleving van de 
coronaregels. Echter het Veiligheidsberaad heeft zich vanaf het begin gedistantieerd van het 
initiatief ‘testen voor toegang’.  
De plv. voorzitter geeft aan dat de kernboodschap van het VB is dat dit initiatief niet goed 
georganiseerd is en dat de burgemeesters hier geen verantwoordelijkheid voor dragen. Dhr. 
Eenhoorn sluit zich hierbij aan. Dhr. Van de Stadt geeft aan dat er bij gemeenten geen capaciteit is 
om deze regels te handhaven.  
 
TER BESLUITVORMING 
 
7. Vaststelling 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022  
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting over de ontvangen zienswijzen over de 1e 
begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022. Alle gemeenten hebben ingestemd met beide 
stukken. Graag plaatst dhr. Van de Stadt een kanttekening bij de zienswijze van Krimpen aan 
den IJssel. De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel verzoekt de VRR om jaarlijks een 
specifieke rapportage voor de gemeente aan te leveren met betrekking tot de veiligheidsdoelen 
en financiën voor Krimpen aan den IJssel. De verantwoording in hoeverre de inkomsten van de 



 
 

3 
 

VRR aan de veiligheid van Krimpen aan den IJssel ten goede komen ontbreekt in hun ogen op 
dit moment. Dhr. Van de Stadt geeft aan dat de VRR over een dashboard beschikt waarin de 
prestaties per gemeente worden gepresenteerd. Maar los daarvan wil hij benadrukken dat de  
gemeentelijke bijdragen door de VRR ingezet worden ten behoeve van de veiligheid in de hele 
regio.    
 
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e Begrotingswijziging 2021 en de Begroting 2022 vast te 
stellen met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen vanuit de gemeenten.  
 
8. Infrastructurele opgave Rotterdam-Rijnmond 
Dhr. Van Belzen geeft een toelichting. De regio Rotterdam-Rijnmond staat voor een grote 
infrastructurele uitdaging de komende jaren. Vanuit gemeenten, provincie en voornamelijk 
Rijkswaterstaat (RWS) staan grote onderhoudstrajecten gepland voor diverse bruggen, tunnels 
en wegen. Er zijn veel gesprekken gevoerd met RWS over de gevolgen van deze 
werkzaamheden. Los van de hinder die inwoners van de regio zullen ervaren, maken de VRR 
en VR ZHZ zich grote zorgen over de bereikbaarheid van de hulpdiensten. De geplande 
activiteiten hebben dermate invloed op elkaar dat de totale bereikbaarheid in de regio integraal 
moet worden benaderd.  
 
Dhr. Van Belzen geeft aan dat daarom op 22 september a.s. een thematische bijeenkomst 
wordt georganiseerd om knelpunten vroegtijdig te signaleren en te bespreken met RWS en 
andere betrokken organisaties.  
 
Mw. Grootenboer geeft aan dat haar zorgen om dit dossier nog groter zijn geworden toen plots 
bekend werd dat de Haringvliet brug vanwege onderhoud deels afgesloten zou worden en een 
maximum snelheid van 50 kilometer zou gaan gelden. De betrokken burgemeesters en 
veiligheidsregio’s zijn zeer laat op de hoogte gebracht van dit besluit. Daarbij is het lokaal 
bevoegd gezag niet betrokken bij het maken van de risico-afweging rondom de maatregelen op 
de Haringvlietbrug.  
 
De plv. voorzitter benadrukt dat het belangrijk is dat de VRR en het lokaal bevoegd gezag niet 
aan het eind geïnformeerd wordt maar aan de voorkant op inhoud worden betrokken. Het 
Algemeen Bestuur besluit hierover een stevige brief te sturen aan de minister.  
 
Dhr. Van Belzen geeft aan dat geïnventariseerd zal worden welke vragen en zorgen er nog 
meer leven bij de AB-leden zodat de thematische bijeenkomst op 22 september goed 
voorbereid kan worden.  
Dhr. Vroom geeft aan dat het niet alleen gaat om het grote onderhoud waar het Rijk over gaat 
maar ook om geplande werkzaamheden op andere wegen en de invloed van verschillende 
projecten op elkaar.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van de druk op de bereikbaarheid van de hulpdiensten de komende 
jaren door diverse infrastructurele bouw- en onderhoudsopgaven; 

2. In te stemmen met de organisatie van een thematische sessie op 22 september 2021 
voor het algemeen bestuur VRR rondom de grootschalige onderhoudsopgave van RWS 
in de zuidelijke Randstad; 

 
9. Overdracht portefeuilles Veilige Leefomgeving & Transport  
De plv. voorzitter geeft aan dat dhr. Van Belzen per 1 oktober 2021 met welverdiend pensioen 
gaat. Binnen het Algemeen Bestuur VRR bekleedt dhr. Van Belzen de portefeuilles Externe 
Veiligheid/Energietransitie en Transportveiligheid. Binnen de genoemde portefeuilles zijn er 
diverse ontwikkelingen. Op beide dossiers blijft een portefeuillehouder op bestuurlijk niveau 
noodzakelijk om regionale en landelijke ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor de 
veiligheidsregio in de gaten te houden.  
 
Dhr. Van belzen licht toe dat zijn portefeuilles in goed overleg met hem opnieuw zijn verdeeld. 
De portefeuille Veilige Leefomgeving wordt ondergebracht bij mw. De Witte en de portefeuille 
Transportveiligheid bij dhr. Vroom. Daarnaast vraagt dhr. Van Belzen de goedkeuring van het 
Algemeen Bestuur om zich namens hen in te blijven zetten op het VRR-dossier ProRail.  
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Het Algemeen Bestuur besluit: 
1. Kennis te nemen van de beschreven portefeuilles ‘Transportveiligheid’ en ‘Veilige 

Leefomgeving’; 
2. De portefeuille Veilige Leefomgeving onder te brengen bij mw. De Witte; 
3. De portefeuille Transportveiligheid onder te brengen bij dhr. Vroom; 
4. Tot het verkennen van de opties om dhr. Van Belzen namens het AB VRR in te blijven 

zetten op het VRR-dossier ProRail. 
 
TER INFORMATIE 
 
10. Voortgang Brandweer Rotterdam-Rijnmond Toonaangevend - mondelinge toelichting 
Dhr. Van Kruijsbergen geeft een presentatie over de voortgang van het programma Brandweer 
Rotterdam-Rijnmond Toonaangevend. Hij licht toe dat waar voorheen door het MT en de 
directie een inrichtingsplan of een reorganisatieplan werd opgesteld nu samengewerkt wordt 
met de medewerkers om met een integraal plan te komen.  
 
Dhr. Van Kruijsbergen geeft aan dat een organisatievisie is opgesteld die wordt toegestuurd 
aan de leden van het Algemeen Bestuur. Er zijn binnen het programma verschillende sporen 
benoemd en voor elk spoor is een werkgroep ingericht. Ook is veel tijd geïnvesteerd in de 
samenwerking met de Ondernemingsraad van de Brandweer.  
 
Voor de sporen 1 t/m 4 geldt dat er in oktober een richtinggevend advies ligt. Er worden 
meerdere oplossingsrichtingen uitgewerkt voor de vraagstukken die binnen de sporen zijn 
benoemd. De hoop is dat in december een voorkeursvariant bepaald kan worden. Belangrijk is 
dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat, dit kan nog leiden tot een aanpassing van de planning.  
 
Tot slot gaat dhr. Van Kruijsbergen in op de samenhang tussen het programma 
Toonaangevend en de ontwikkelagenda. Het doel is om binnen de bestaande financiële 
middelen en capaciteit de benoemde vraagstukken op te lossen. Echter de vraagstukken ten 
aanzien van piket en vakbekwaamheid kunnen niet binnen het huidige budget opgelost worden 
zoals gepresenteerd is tijdens de bestuurlijke conferentie over de ontwikkelagenda.   
 
Dhr. Eenhoorn geeft aan benieuwd te zijn naar het 6e spoor: Brandweercultuur verdiepen. Dhr. 
van Kruijsbergen geeft aan dat hij graag een keer van gedachten wisselt met dhr. Eenhoorn 
over de ervaringen die hij heeft opgedaan bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dhr. 
Van Kruijsbergen geeft aan dat hij een open brandweercultuur waarin iedereen zich thuis voelt 
van groot belang vindt.  
 
De plv. voorzitter concludeert dat het programma Toonaangevend een duidelijk en herkenbaar 
traject begint te worden.  
 
AFSLUITING 

 
11. Rondvraag  
Dhr. Van Kruisbergen geeft aan dat het Algemeen Bestuur eerder is geïnformeerd over de 
regeling uit 2006 die inhoudt dat beroepsbrandweermannen en - vrouwen maximaal 20 jaar hun 
functie mogen uitoefenen. Binnenkort wordt hier door Eenvandaag een item aan gewijd 
waarvoor opnamen zijn gemaakt in onze regio. Dhr. Van Kruijsbergen licht toe dat de VRR staat 
voor het principe ‘brandweerman of vrouw zo lang het kan’.   
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 10:50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021. 
 
 
 
 
 
Mr. Drs. A. Littooij     Ing. A. Aboutaleb 
secretaris      voorzitter 


