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Verslag          

 
Vergadering  Algemeen Bestuur 

Onderwerp  Verslag Algemeen Bestuur 14 september 2022 
Agendapunt  2 
Datum  7 december 2022  
   

Aanwezige leden: 
   
De heer C. Lamers Plv. voorzitter Schiedam 
De heer F. van Oosten Burgemeester Nissewaard 
Mevrouw M. Junius Burgemeester Hellevoetsluis 
Mevrouw J.G.H. de Witte Burgemeester Albrandswaard 
Mevrouw A. Grootenboer Burgemeester Goeree-Overflakkee 
De heer T.J. Haan Burgemeester Maassluis 
De heer B. Wijbenga Burgemeester Vlaardingen 
De heer P. de Jong Burgemeester Westvoorne 
De heer G. Rensen Burgemeester Brielle 
De heer L. van der Linden Wethouder Barendrecht 
De heer P. Oskam Burgemeester Capelle aan den IJssel 

 
Voorts: 
Mevrouw A. van Daalen Directeur R&C, VRR 
De heer M. van Kruijsbergen Directeur Brandweer, VRR 
De heer A. Wijten Directeur ARR, VRR 
Mevrouw W.M. van der Wal VRR, Adviseur Bestuurlijke zaken (verslag) 

 
1. Opening 
De plv. voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur. Dhr. Aboutaleb, dhr. Van de Stadt, dhr. 
Vroom, mw. Attema en dhr. Littooij hebben zich afgemeld voor de vergadering.  
 
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 11 mei 2022  
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.   
 
3. Ingekomen en verzonden stukken  
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.  
 
Dhr. Haan heeft vragen naar aanleiding van de brief die is verstuurd over de ontwikkelingen 
binnen de ambulancezorg. Het gaat om de aanrijdtijden van de ambulances in Maassluis die niet 
aan de afgesproken norm voldoen. Hij heeft hierover ook een brief gestuurd aan de voorzitter en 
vraagt de directie om onmiddellijk actie te ondernemen. De aanrijdtijden zijn wat hem betreft 
onacceptabel.  
De plv. voorzitter onderkent deze zorgen. Begin dit jaar heeft daarom een thematische 
bijeenkomst over de ontwikkelingen binnen de ambulancezorg plaatsgevonden. In de brief die is 
gestuurd zijn de AB-leden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. De plv. voorzitter stelt 
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voor om dit onderwerp opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering van het AB. Dhr. 
Wijten kan dan een toelichting geven. Daarnaast zal dhr. Haan deze week een reactie ontvangen 
op de brief die door hem gestuurd is.   
 
Mw. Junius geeft aan dat er ook een relatie is met het memo over de verlaging van de 
maximumsnelheid naar 30 km per uur wat bij agendapunt 10 aan de orde is. Ze vraagt in 
hoeverre dit ook invloed zal hebben op de aanrijdtijden van de ambulancedienst. De plv. 
voorzitter geeft aan dat het belangrijk is om dit door te rekenen. Dit zal bij agendapunt 10 aan de 
orde komen.  
 
4. Actielijst 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst. 
 
Ten aanzien van actie 140 geldt een eerste analyse gemaakt is voor de kwetsbare gebieden in 
Schiedam. Deze analyse wordt nu regionaal uitgevoerd en geagendeerd voor het AB bij de 
vaststelling van het Operationeel Plan Brandweerzorg.  
 
5. Mededelingen  

a) Thematische vergadering Algemeen Bestuur 12 okto ber 
Annemarie van Daalen geeft een toelichting over het programma van de thematische 
bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 12 oktober a.s.. Het voorstel is om tijdens deze 
thematische vergadering dieper in te gaan op de ontwikkelingen binnen crisisbeheersing. De 
vraag is wat de rol van de veiligheidsregio’s in de diverse crisis is en in hoeverre we voldoende 
voorbereid zijn op wat er nog op ons af komt.  
 

b) Portefeuille Veilige Leefomgeving 
Mw. De Witte geeft een korte toelichting over de portefeuille Veilige Leefomgeving die zij sinds 
enige tijd vervult. Het bijgevoegde memo is bedoeld om het Algemeen Bestuur te informeren over 
de inhoud van de portefeuille.  
 
BESLUITVORMEND 
 
6. Begroting 2023 en 1 e begrotingswijziging 2022 
Dhr. Oskam geeft, als lid van de bestuurlijke auditcommissie, een toelichting. De VRR heeft van 
14 gemeenten een zienswijze ontvangen op de begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 
2022. Alle gemeenten stemmen in. Er is een reactie op hoofdlijnen opgesteld waarin alle vragen 
worden beantwoord. Deze reactie is aan de colleges verzonden met het verzoek de brief door te 
zenden naar de gemeenteraad.  
 
Daarnaast zijn een aantal technische aanpassingen gedaan die de begroting meer in 
overeenstemming brengen met de richtlijnen van de commissie BBV. De wijzigingen zijn 
technisch van aard en leiden niet tot financiële wijzigingen of doelstellingen.   
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 
1. Kennis te nemen van een aantal technische aanpassingen in de begroting 2023, zodat de 

begroting beter aansluit bij de richtlijnen van de commissie BBV.  
2. De 1e begrotingswijziging 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen met in achtneming van 

de ingebrachte zienswijzen vanuit de gemeenten.  
 
7. Halfjaarrapportage 2022 
Dhr. Oskam geeft een toelichting. De halfjaarrapportage 2022 geeft aanleiding om alert te zijn. Dit 
heeft onder andere te maken met de inflatie, de lopende aanbesteding voor gas en de 
voorziening voor spaarverlof die nog onzeker is.  
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Dhr. Van Oosten vraagt of de VRR al aan het verkennen is hoe een eventueel negatief resultaat 
opgevangen kan worden. Dhr. Villerius (vervanger concerncontroller) antwoordt dat inderdaad 
gewerkt wordt aan een analyse.  
De plv. voorzitter geeft aan dat de algemene reserve van de VRR beperkt is in omvang. Mw. Van 
Daalen geeft aan dat wanneer uit de analyse blijkt dat er keuzes gemaakt moeten worden dit 
voorgelegd wordt aan het Algemeen Bestuur.   
 
De plv. voorzitter geeft aan dat in de rapportage staat dat het contract met Gazprom opgezegd 
moet worden. Inmiddels is bekend dat gemeenten hiervoor 3 maanden uitstel kunnen krijgen. 
Dhr. Villerius geeft aan dat dit onderzocht wordt. O.a. in overleg met het NIPV wordt gekeken wat 
de mogelijkheden zijn.  
 
Tot slot geeft de plv. voorzitter aan dat eindelijk overeenstemming is bereikt met de 
zorgverzekeraars over het budget van 2021.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 
1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen 
 
8. Addenda aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren en hand havingsbeleid industriële 

veiligheid i.v.m. komst Omgevingswet  
Mw. Van Daalen geeft een toelichting. In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Met de 
inwerkingtreding van deze wet wijzigen ook de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Besluit 
veiligheidsregio’s (Bvr). Deze wijzigingen zijn o.a. van invloed op het bestaande beleid voor de 
aanwijzing van bedrijfsbrandweren en het handhavingsbeleid industriële veiligheid. 
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 
1. Het addendum Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren, versie juni 2022 vast te stellen 
2. Het addendum Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond 2020-2024, versie juni 2022 vast te stellen 
 
9. Voordracht lid Adviescommissie Kwaliteit en Veil igheid ARR  
Dhr. De Jong geeft, als voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid, een toelichting. 
Hij geeft aan dat de commissie goed functioneert. De commissie draagt een nieuw lid voor.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 
De heer J.P.A. Broeren op voordracht van de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid met 
ingang van 1 oktober 2022 te benoemen tot lid van de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid 
van de Ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond. 
 
TER INFORMATIE 
 
10. Impact verlaging maximumsnelheid opkomsttijden brandweer en ambulance 
Mw. Van Daalen geeft een toelichting. We zien dat door regelgeving uit Europa gemeenten aan 
de slag zijn gegaan met een verlaging van de maximumsnelheid t.b.v. verkeersveiligheid. Dit 
heeft gevolgen voor de opkomsttijden van de brandweer en de ambulances.  
Om voor de brandweer een concreet voorbeeld te geven: naar schatting kan de brandweer door 
de verlaging van de maximumsnelheid bij 100 reanimatiemeldingen per jaar niet meer binnen 6 
minuten ter plaatse zijn. Dit heeft dus een behoorlijke impact.  
 
Dhr. Wijten licht toe dat het aannemelijk is dat de invoering van 30 km-zones, zeker op 
doorgaande wegen, per saldo zal leiden tot lagere rijsnelheden die ook van invloed zullen zijn op 
de snelheid waarmee ambulances zich door het verkeer kunnen bewegen. 
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Mw. Van Daalen geeft aan dat de VRR begrijpt dat een verlaging van de maximumsnelheid van 
grote toegevoegde waarde is voor de verkeersveiligheid. Daarbij is het wel van belang dat de 
VRR uitgenodigd wordt om mee te denken over snelheidsbeperkende maatregelen. Als onze 
deskundigen in een vroeg stadium mee kunnen denken dan kunnen we aangeven welke 
maatregelen zinvol zijn en de beperkingen voor de hulpdiensten niet te groot te maken.  
 
Het Algemeen Bestuur:  
Neemt kennis van het memo ‘Impact verlaging maximumsnelheid op de opkomsttijden brandweer 
en ambulance’.  
 
HAMERSTUK 
 
11. Vergaderplanning DB en AB 2023 
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 
In te stemmen met de vergaderplanning DB en AB 2023.  
 
AFSLUITING 

 
12. Rondvraag  
Dhr. Lamers geeft aan dat het Rijk zich aan het voorbereiden is op een volgende corona-golf. 
Hierover wordt een brief gestuurd aan de kamer. Er wordt in grote mate een beroep gedaan op 
de samenleving en zogenaamde sectormaatregelen. Inzet is om de acute fase zoveel mogelijk te 
vermijden. De eerste vaccinatieronde is gepland voor de 2e helft van september 2022.  
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 december 2022. 
 
 
 
 
 
 
Mr. drs. A. Littooij     Ing. A. Aboutaleb 
secretaris      voorzitter 


