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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 10:00 uur. Mw. De
Witte en mw. Attema zijn verhinderd.
De plv. voorzitter heet dhr. Wijbenga en mw. Van Duijnhoven van harte welkom bij hun eerste
reguliere AB-vergadering.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 7 juli 2021
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.
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4. Actielijst
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst
5. Mededelingen
a) Overige mededelingen
Dhr. Littooij deelt mee dat het AB kennis heeft genomen van het kabinetsbesluit om de 1,5
meter maatregel af te schaffen en het gebruik van coronatoegangsbewijzen in de horeca in te
voeren. Er worden Rijksgelden ter beschikking gesteld voor ondersteuning van de
nalevingscontrole op coronatoegangsbewijzen. Het gaat om een bedrag van 45 miljoen. Er
wordt nog gesproken over de verdeling van deze 45 miljoen. De veiligheidsregio’s krijgen de
opdracht om te onderzoeken hoe het geld het best ingezet kan worden. Vanavond wordt hier
door het Veiligheidsberaad verder over gesproken. Dhr. Littooij adviseert burgemeesters om
alvast in contact te treden met de horeca ondernemers.
De plv. voorzitter geeft aan dat hij vanavond tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad
zal aandringen op een centrale regeling die voor alle veiligheidsregio’s hanteerbaar is. Dhr. van
Esch geeft aan dat de besluitvorming door het Veiligheidsberaad wordt afgewacht waarna in
cagem verband overleg zal plaatsvinden met de directie van de VRR over de uitvoering van de
regeling.
BESLUITVORMEND
6. Regionaal Risicoprofiel
Mw. Van Daalen stelt dhr. Kamphuis voor. Hij heeft samen met een projectgroep het Regionaal
Risicoprofiel van de VRR geactualiseerd. Mw. Van Daalen geeft aan dat het RRP antwoord
geeft op de vraag welke risico’s de regio Rotterdam-Rijnmond de komende vier jaar bedreigen
en wat de mogelijke impact van de risico’s is. Het RRP an sich leidt niet tot taakverschuivingen.
Het is wel de basis voor het beleidsplan 2023-2027 dat begin 2022 wordt opgesteld. In het
Beleidsplan worden keuzes gemaakt waar de aandacht de komende jaren naar toe gaat.
Dhr. Kamphuis geeft een presentatie aan het Algemeen Bestuur over het RRP. Het RRP is
opgesteld met een multidisciplinair samengesteld team. De relevant geachte risico-categorieën
worden in één overzicht getoond in het risico-diagram met daarin de ingeschatte
waarschijnlijkheid en de mogelijke impact. De brandweer is op dit moment een vertaling van het
RRP aan het maken naar een brandrisicoprofiel.
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het concept Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het RRP ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraden.
Definitieve besluitvorming over het RRP door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 8 december
2021.
7. Vergaderplanning Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 2022
Dhr. Littooij geeft een korte toelichting. Voor 2022 zijn de vergaderingen ingepland voor het
Algemeen Bestuur (5x) en het Dagelijks Bestuur (5x). Bij het inplannen is rekening gehouden
met de tijd die de VRR nodig heeft om de begroting op te stellen, na het voltooien van de
jaarrekening van het voorgaande jaar.
In de planning is ook alvast rekening gehouden met de aankomende wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. De Tweede Kamer heeft op 1 juni 2021 ingestemd met deze
wijziging en het voorstel ligt nu voor bij de Eerste Kamer. In deze wijziging wordt bepaald dat de
VRR minstens twaalf weken moet reserveren voor de zienswijze-procedure in plaats van acht
weken. De begroting wordt daarom vanaf 2022 in september aan het Algemeen Bestuur
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aangeboden ter vaststelling in plaats van in juli na een zienswijzeperiode voor de
gemeenteraden van minimaal 12 weken.
De verlenging van de zienswijzeperiode levert voor de 2e Begrotingswijziging een knelpunt op.
In de Gemeenschappelijke Regeling VRR is in artikel 36.6 bepaald, dat een begrotingswijziging
van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en
die geen directe financiële consequenties impliceert niet aan de raden van de deelnemende
gemeenten hoeft te worden gezonden. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie worden
echter alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aangeboden aan de raden. Met de
wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is dit voor de 2e begrotingswijziging niet in
te plannen. Conform het besluit van de bestuurlijke auditcommissie wordt voor de 2e
begrotingswijziging daarom, mits het om een administratieve wijziging gaat, een afwijkende
zienswijzeperiode aangehouden van 8 weken.
Het Algemeen Bestuur besluit:
De vergaderplanning DB en AB 2022 vast te stellen.
TER KENNISNAME
8. Halfjaarverslag 2021
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting. In de halfjaarrapportage is de voortgang op de
doelstellingen opgenomen die zijn vastgelegd in de begroting 2021. Er wordt een positief
eindresultaat verwacht. De Bestuurlijke Auditcommissie legt het halfjaarverslag 2021 met een
positief advies voor aan het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur besluit:
De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen.
TER INFORMATIE
9. Pilotregeling tussenvoorzieningen statushouders
De plv. voorzitter geeft een korte toelichting. Als gevolg van aflopende contracten met
bestaande COA-asiellocaties en een verminderde doorstroom van vergunninghouders naar
gemeenten, voorziet COA al lange tijd een tekort aan opvangplekken in de AZC ’s. De urgentie
neemt toe en sinds eind 2019 zijn op verzoek van het kabinet de ‘Provinciale Regietafels
Vluchtelingen’ (PRT) weer actief. Door het tekort aan opvangcapaciteit dreigt er nu een
soortgelijke situatie te ontstaan als tijdens de verhoogde asielinstroom van 2015/2016. Het COA
vraagt de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond nu om statushouders (die bijna een
derde van de totale COA-capaciteit bezet houden) eerder uit te laten stromen en is nu bereid
om een maatwerkoplossing in pilotvorm voor kleinschalige opvang van statushouders uit te
werken. Hiertoe heeft hij een voorstel gedaan voor financiering en randvoorwaarden t.b.v. het
starten van een pilot met eerst 2 locaties het komende jaar tot uiteindelijk 7 à 8 locaties als
eindbeeld in onze regio. De intentie is dat deze zgn. tussenvoorzieningen, met 50 plaatsen per
locatie, op termijn de noodzaak tot nieuwe grootschalige asielopvang wegneemt.
Er is een regionale regietafel vluchtelingen opgericht, onder voorzitterschap van dhr. van
Belzen. Morgen vindt er een bijeenkomst plaats van de regionale regietafel. Dhr. Van Belzen
geeft aan dat hij hoopt dat er morgen vertegenwoordiging vanuit alle gemeenten aanwezig is.
Hij is van mening dat deze kleinschalige opvang beter past bij onze regio.
Dhr. Vroom geeft aan dat dit model 6 jaar geleden in Krimpen aan den IJssel is ontwikkeld en
dat dit goed gewerkt heeft. Er waren geen incidenten. Dhr. Vroom waarschuwt wel dat het van
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belang is dat de IND aan boord is. Verder wijst hij op het belang van langdurige contracten voor
de locaties.
Dhr. Van Oosten geeft aan het ingewikkeld te vinden dat dit gesprek op twee verschillende
tafels plaatsvindt. De plv. voorzitter geeft aan dat daarom de regie en verdere opvolging van de
pilot belegd zal worden bij de regionale tafel asiel- en statushouders Rotterdam-Rijnmond.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het aangepaste voorstel op hoofdlijnen van COA zoals beschreven in
de brief in de bijlage, met dien verstande dat de vergoeding van COA niet lager is dan de
werkelijke kostprijs.
2. Kennis te nemen van het vervolg zoals beschreven onder ‘verdere besluitvormingsroute’
3. Akkoord te gaan met agendering van dit aangepaste voorstel aan de Regionale Tafel
Asielzoekers van 23-09 a.s., waar de portefeuillehouders wonen en/of integratie aan
deelnemen.
AFSLUITING
10. Rondvraag
Dhr. Oskam geeft aan dat er in Brabant sinterklaasverenigingen zijn die al hebben besloten om
de intocht van sinterklaas te annuleren. Hij vraagt om een advies van de VRR hoe om te gaan
met de sinterklaasvieringen.
Dhr. Littooij geeft aan dat het in principe evenementen zijn die volgens de huidige maatregelen
georganiseerd kunnen worden. Maar hij zegt toe dat de VRR de gemeenten van een advies zal
voorzien.
Dhr. Van der Klugt wil n.a.v. het Regionaal Risicoprofiel benadrukken dat onze regio kwetsbaar
is met een gemiddelde diepte van 4 a 5 meter onder het zeeniveau. Overstroming leidt tot
enorme ontwrichting in de samenleving. Hij is daarom blij dat dit risico goed is opgenomen in
het RRP.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 december 2021.

Mr. Drs. A. Littooij
secretaris

Ing. A. Aboutaleb
voorzitter
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