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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14:00 uur. Dhr. Vroom, mw. Attema, mw. Grootenboer en
dhr. Rensen hebben zich afgemeld voor de vergadering. Dhr. Vroom wordt vervangen door dhr.
Van der Wal, wethouder en 1e loco burgemeester.
Dhr. Littooij geeft aan dat er vandaag 11 trainees van de VRR aanwezig zijn. De voorzitter heet
hen van harte welkom.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 16 februari 2022
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag – met één wijziging op pagina 4 - vast.
3. Verslag thematische vergadering Algemeen Bestuur 16 februari 2022
Het Algemeen Bestuur stelt het verslag vast.
4. Ingekomen en verzonden stukken
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.
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5. Actielijst
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de actielijst.
6. Mededelingen
a) Introductieprogramma nieuwe gemeenteraden
Dhr. Littooij deelt mee dat de VRR de nieuwe gemeenteraadsleden in het kader van hun
inwerkprogramma de mogelijkheid biedt om kennis te maken met het werkveld van de VRR. Dit is
aangekondigd in een brief aan de griffiers. Deze introductie kan zowel in het gemeentehuis als op
één van de VRR-locaties in de regio verzorgd worden. lndien gewenst kan de introductie
gecombineerd worden met een toelichting op het VRR Beleidsplan 2023-2027.
b) Overige mededelingen
Dhr. Van Belzen is aanwezig om het Algemeen Bestuur bij te praten over de situatie op het
emplacement Waalhaven-Zuid en de Maasvlakte. Hij geeft aan dat het een grote klus is om de 5
havenemplacementen op juiste niveau te krijgen zodat zij voldoen aan de veiligheidseisen. Er
resteert nog een knelpunt op emplacement Waalhaven-Zuid en Maasvlakte. De minister neemt
binnenkort een besluit over de financiering van de noodzakelijke maatregelen. Er vindt op dit
moment intensief overleg plaats tussen de VRR, de gemeente Rotterdam, DCMR, het ministerie
en ProRail. Iedereen is het er over eens dat er een robuuste oplossing moet komen. De voorzitter
vraagt om hem te betrekken als hij hierin iets kan betekenen.
Dhr. Littooij geeft aan dat afgelopen vrijdag tijdens het Veiligheidsberaad gesproken is over de
crisisstructuur. Voorgesteld is om de nationale crisisstructuur af te schalen naar regulier overleg
met de ministeriele commissie. Dhr. Littooij stelt voor om als Algemeen Bestuur nog 1 keer in de
14 dagen te overleggen over de opvang van vluchtelingen in de regio.
BESLUITVORMEND
7. Jaarverslag 2021
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting. De bevindingen van de accountant zijn goed. Ten
opzichte van de 2e begrotingswijziging 2021 is er € 850 k minder overgehouden. Dit komt onder
andere door de hogere salarislasten bij de ambulancezorg als gevolg van de CAO-effecten,
hogere brandstof- en onderhoudskosten en de nieuwe cao die hoger uitviel dan was opgenomen
in de begroting.
Dhr. Lamers plaatst een kanttekening. De Wet Gemeenschappelijke regeling is gewijzigd
waardoor de wijze van toezicht op verbonden partijen gewijzigd is. Wanneer de VRR beoordeeld
wordt volgens dit nieuwe beleid dan valt de VRR in de categorie ‘hoog risico’. Dit komt doordat de
algemene reserve zich op een laag niveau bevindt. Hij benadrukt daarom het belang van de
Ontwikkelagenda en het op orde brengen van de financiën voor de lange termijn.
Dhr. Van de Stadt beaamt dat de algemene reserve een punt van zorg is. Het verhogen van de
gemeentelijke bijdragen voor de Ontwikkelagenda is een juist besluit geweest.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening, het jaarverslag 2021 en de bevindingen van de
accountant.
2. Het jaarverslag 2021 vaststellen en na vaststelling aanleveren bij de Provincie ZuidHolland.
8. Concept Beleidsplan 2023-2027
Dhr. Littooij licht toe dat het huidige beleidsplan in 2022 afloopt. Daarom is een nieuw beleidsplan
opgesteld dat voor een groot gedeelte gebaseerd is op de Ontwikkelagenda. Wanneer zich de
komende beleidsperiode situaties voordoen die leiden tot extra taken voor de VRR wordt dit
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expliciet ter besluitvorming geagendeerd. Het concept Beleidsplan 2023-2027 wordt voor een
zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit gebeurt in de vorm van een publicatietool. Dhr.
Littooij laat kort de nieuwe publicatietool zien via het scherm.
Dhr. Wijbenga geeft aan dat het goed is om te zien dat de Ontwikkelagenda verwerkt is in het
Beleidsplan. Door urgente situaties zoals corona en de opvang van vluchtelingen komen andere
taken van de VRR wel eens in de verdrukking, hij vraagt hier aandacht voor.
Mw. Junius geeft aan bij te zijn met de infographic zodat in één oogopslag duidelijk is wat de
doelstellingen van de VRR zijn. Ze merkt op dat de zienswijzeprocedure voor een deel in de
zomervakantie valt en vraagt om de periode te verlengen tot half oktober om gemeenteraden
langer de tijd te geven hun zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur gaat hiermee akkoord.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Beleidsplan VRR 2023-2027 in concept vast te stellen, zodat deze door middel van
een zienswijzeprocedure voorgelegd kan worden aan de gemeenteraden, partners en
buurregio’s.
2. De inwerkingtreding van de niet-wettelijke adviestaken zoals benoemd in hoofdstuk 2.1
van het concept beleidsplan 2023-2027 gelijk te stellen aan de ingangsdatum van de
Omgevingswet1
9. Operationeel Plan Brandweerzorg
Dhr. Van Kruijsbergen geeft een korte toelichting over het Operationeel Plan Brandweerzorg
(OPB). Het OPB is risicogericht en dynamisch. Het plan kent een andere opzet dan het huidige
dekkingsplan. Het is gebaseerd op het risicoprofiel van de regio en zorgt voor een optimale inzet
van de beschikbare middelen.
Dhr. Lamers geeft aan dat hij kritisch was tijdens behandeling van het OPB in het Dagelijks
Bestuur. Op zijn verzoek komt er aanvullend een gebiedsgerichte analyse van gebieden die met
vooroorlogse compacte bebouwing te maken hebben.
De voorzitter geeft aan dat hij in andere landen gezien heeft dat de brandweer, op basis van
historische gegevens van incidenten, ‘stand-alone’ tankautospuiten plaatst op cruciale plekken in
de regio. Dit is een interessante werkwijze. Dhr. Van Kruijsbergen geeft aan dat gewerkt wordt
aan een visie op incidentbestrijding waarin onderzocht wordt hoe brandweerzorg op de lange
termijn georganiseerd moet worden. Een voorbeeld kan zijn om kleine voertuigen door de regio te
laten rondrijden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het Raamwerk Operationeel Plan Brandweerzorg (OPB) vast te stellen en als bijlage van het
concept VRR Beleidsplan ter consultatie aan te bieden aan de gemeenten van de VRR.
10. Convenant SCOR
Mw. Van Daalen geeft een toelichting. De SCOR staat voor ‘Samenwerking Crisisbeheersing
Overstroming Randstad’. In de SCOR participeren 16 partijen: 3 provincies, 7 veiligheidsregio’s, 5
waterschappen en Rijkswaterstaat. Het convenant is geactualiseerd. Er is onder andere
opgenomen dat andere organisaties desgewenst kunnen toetreden tot het convenant. Dhr. Van
Oosten stelde tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur de vraag waarom de
waterschappen van het zuidelijk deel van de regio niet deelnemen aan het convenant. Mw. Van
Daalen geeft aan dat er gesprekken plaatsvinden over samenwerking met en tussen de
waterschappen ten zuiden van de rivier.
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Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de herziening van het ‘Convenant Samenwerking Crisisbeheersing
Overstroming Randstad’.
2. In te stemmen met ondertekening van het convenant.

TER KENNISNAME
11. Kadernota 2023
Dhr. Van de Stadt geeft een toelichting. Op 23 december 2021 is de Kadernota 2023
aangeboden aan de gemeenten voor de zienswijzeprocedure. De VRR heeft van 12 gemeenten
een reactie ontvangen en zij hebben allen ingestemd met de Kadernota 2023. Er is namens het
DB een brief verzonden met een reactie op de ingediende zienswijzen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de zienswijzen op de Kadernota 2023
12. Evaluatie jaarwisseling brandweer
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur zal de evaluatie vanaf komende jaarwisseling
multidisciplinair plaatsvinden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
Kennis nemen van de evaluatie jaarwisseling van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond

HAMERSTUKKEN
13. Oprichting stichting risicobeheer
In de vergadering van 8 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het
voornemen tot de oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s. Op
grond van artikel 31a lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden in
de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang van deelname aan deze stichting. Er zijn
14 zienswijzen ontvangen, waarvan vier gemeenten inhoudelijke opmerkingen hebben gemaakt.
Allen hebben ingestemd met de oprichting van en deelname aan de stichting.
Dhr. Wijbenga vraagt zich af of de oprichting van een stichting zoals deze relevant genoeg is voor
de gemeenteraden om een zienswijze op te geven. Dhr. Littooij geeft aan dat we volgens de Wet
gemeenschappelijke regelingen verplicht zijn om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen
om wensen en bedenkingen te uiten bij de oprichting van een stichting.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de zienswijzen op het voorgenomen besluit tot oprichting aan en
deelname in de stichting expertisebureau risicobeheer.
2. Instemmen met de oprichting van en deelname aan de stichting expertisebureau
risicobeheersing.

AFSLUITING
14. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15:30 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 september 2022.

Mr. drs. A. Littooij
secretaris

Ing. A. Aboutaleb
voorzitter
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