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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Attema heeft zich afgemeld voor de
vergadering. De heer Lokker (wnd. Burgemeester Albrandswaard) wordt van harte
welkom geheten door de voorzitter.

2.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 8 februari 2016

Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

4,

Actielijst

De acties zoals opgenomen op de actielijst lopen nog

5. Mededelingen
a) Stand van zaken vluchtelingenopvang in de regio
Mevrouw Salet licht toe dat er in de regio op dit moment weinig nieuwe ontwikkelingen op
dit vlak zijn. Afgelopen week hebben alle gemeenten een plan van aanpak met betrekking
tot de huisvesting van statushouders aan moeten leveren bij de provincie Zuid-Holland.

b) Vervolgonderzoek OW inzake opvolging aanbevelingen Odfjell rapport
Dhr. Littooij licht toe dat de OW naar aanleiding van het vezoek van de commissie
EHMV een ondezoek doet naar de opvolging van de aanbevelingen zoals opgenomen in
het onderzoeksrapport dat in 2013 is verschenen. Het onderzoek richt zich met name op
de volgende onderwerpen:
Odfjell: besturing & governance;
De ketenverantwoordelijkheid voor veiligheid;
Ten aanzien van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving op het BRZO-domein
kijkt de OOV naar de effectiviteit van de institutionele veranderingen in het stelsel.

.
.
.

De OOV verwacht het ondezoek eind 2016 af te ronden

c) Overig
Distributie jodi u mtabletten reg io Rotterdam-Rijnmond
Mw. Trijselaar licht toe dat het ministerie van \AffS een besluit heeft genomen over de
predistributie en distributie van jodiumtabletten. Dit besluit houdt in dat de minister voor de
gehele 100 km zone rondom de kerncentrales in Borssele en Doel, een combinatie van
predistributie en distributie van jodiumtabletten uit zal voeren. ln de eerste ring rondom de
kerncentrales (20 km) vindt predistributie plaats aan personen tot 40 jaar en aan
zwangere vrouwen, in de tweede ring (100 km) is dat voor personen tot 18 jaar en aan
zwangere vrouwen. De regio Rotterdam-Rijnmond ligt in zijn geheel in de 100 km zone.
Het ministerie van MffS zorgt voor de landelijke coördinatie wat betreft de communicatie
over dit ondenruerp en stelt daarvoor de benodigde middelen beschikbaar. VWS zal voor
landelijke woordvoering zorgen maar ziet daar ook een taak voor de veiligheidsregio's en
GGD in weggelegd. Het ministerie van MlúS heeft de regio's nog geen uitsluitsel gegeven
over hoe deze taakverdeling er uit komt te zien.

Uitval rampenzender RTV Rijnmond, 30 maart jl.
Dhr. Littooij licht toe dat een aantalzenders, waaronder Radio Rijnmond op 30 maart jl. uit
de ether verdween als gevolg van een brand in de zendmast bij de Waalhaven. Radio
Rijnmond schakelde kort na de brand over naar een andere frequentie zodat de
uitzendingen gecontinueerd konden worden. De heer Lamers merkt op dat
technologische infrastructuur kwetsbaar is. Meerdere providers maken van de toren
gebruik.
De heer Littooij beaamt dit en geeft aan dat de meeste zenders afspraken hebben
gemaakt met lokale zenders, zodal deze bij een eventuele uitval als alternatief kunnen
worden gebruikt. Wanneer de lokale zenders ook uitvallen kan gebruik worden gemaakt
van zogenaamde open frequenties.
De brand in de zendmast bij de Waalhaven wordt nog geëvalueerd. ln de evaluatie wordt
tevens tegen het licht gehouden welke afspraken providers op dit moment onderling met
elkaar hebben gemaakt.

Nieuwe managing director AZRR
De heer Lamers meldt dat de heer Arie Wijten als managing director AZRR is benoemd
De heer Wijten start zijn nieuwe functie op 15 mei 2016.

6. Terugkoppelingen
a) Werkbezoek minister Blok in het kader van ouderenhuisvesting
Op 14 maart jl. bracht minister Blok een werkbezoek aan de VRR dat in het teken stond
van ouderenhuisvesting. Tijdens het werkbezoek heeft de VRR een aantal
brandveiligheidsdilemma's kenbaar gemaakt aan de minister rond de transitie van een
bestaand pand met zorgfunctie (zoals een vezorgingstehuis) naar een gebouw met
woonfunctie (woongebouw). De insteek van het werkbezoek was met name gericht op het
toelichten van een aantal 'best practices'en de wens van de VRR om bij dit soort
transities meer risicogerichtheid toe te passen en minder regelgerichtheid.

b) Veiligheidsberaad 18 maart
De voozitter koppelt terug dat de vergadering met name in het licht stond van de
aangekondigde heroriëntatie op de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Het verbaast
de voorzittet zeer dat de door het Rijk ten doel gestelde bezuiniging van € 50 mln.
overeind blijft, ondanks de aangekondigde heroriëntatie.

TER BESPREKING
7. Toelichting begroting VRR 2017
De heer Van de Stadt geeft aan dat de auditcommissie VRR de begroting 2017 met
een positief advies heeft voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. De heer van de Stadt
licht toe dat de begroting eenmalig positief sluit, waarna de kapitaalslasten in de jaren
daarna gaan toenemen. Na die periode volgt alsnog een sluitende begroting.
De heer van de Stadt geeft aan dat de VRR met de begroting 2017 laat zien grip te
hebben op haar financiële situatie. De risico's worden voldoende afgedekt.
De heer Littooij merkt op dat de stijgende cao-lasten een behoorlijke lastenverzwaring
voor de VRR met zich meebrengen. Deze stijgende lasten worden voor het grootste
gedeelte gedekt uit de stijgende BDUR-gelden.
De begroting 2017 wordt deze week aangeboden aan de gemeenteraden in verband
met de zienswijzeprocedure. Dit geldt eveneens voor de 1" begrotingswijziging 2016

8.

Presentatie inzake implementatie Grootschalige Geneeskundige Bijstand

(GGB)
De heer van Leeuwen, hoofd GHOR VRR, licht toe dat de VRR per I april 2016
operationeel is gegaan voor wat betreft het landelijke bijstandsmodel Grootschalige
Geneeskundige Bijstand (GGB). De rest van Nederland is per 4 januari reeds
operationeel gegaan. De GGB komt in de plaats van de huidige Geneeskundige
Combínatie en bestaat uit een aantal andere dan wel aangepaste functies en
functionaliteiten. Dhr. van Leeuwen geeft een presentatie over de verschillen met de
situatie zoals die vóór de implementatie gold en licht toe wat de GGB betekent voor de
operationele inzet. Tevens licht de heer van Leeuwen de uitkomsten toe van het
rapport van de lnspectie voor de gezondheidszorg en de lnspectie Veiligheid & Justitie
met betrekking tot evenementenveiligheid. De presentatie zal nagezonden worden.

Toegelicht wordt dat ondersteuning van professionele hulpverleners door goed
opgeleide en goed gemotiveerde vrijwilligers hard nodig blijft. De heer van Belzen
vraagt hoe met de inzet van vrijwilligers om wordt gegaan, met name wanneer sprake
is van een grootschalig incident. De heer van Leeuwen geeft aan dat vrijwilligers in
onze regio een adequate opleiding hebben genoten en voldoende op hun taak zijn
toegerust. De uitdaging is professionele hulpverleners en vrijwilligers op een dusdanige
manier in te zetten dat zij elkaar versterken.
De voorzitter dankt de heer van Leeuwen voor zijn toelichting

HAMERSTUKKEN

9.

Evaluatierapport n.a.v. GRIP 3 systeemtest
Mw. Trijselaar licht het evaluatierapport toe. Op 16 september 2015 werd de wettelijk
verplichte systeemtest gehouden. Met de lnspectie Veiligheid en Justitie (lVenJ) was
overeengekomen dat, wanneer zich een daadwerkelijk GRIP-incident zou voordoen,
het scenario van de systeemtest zou komen te vervallen en de systeemtest aan de
hand van het incident plaats zou vindne. Dit gebeurde; op diezelfde ochtend ontstond
een zeer grote brand in een verzamelgebouw van meerdere bedrijven aan de
Oosthavenkade in Vlaardingen, waarvoor werd opgeschaald naar GRIP 3.
De heer Lamers vraagt welke adviseurs conform de wet aan zouden moeten sluiten bij
het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT). Mw. Trijselaar antwoordt dat in onze regio
gewerkt wordt met een liaison vanuit het Operationeel Team. Conform de wet zouden
alle adviseurs deel moeten nemen aan het GBT. D¡t discussiepunt zal terugkomen bij
de behandeling van de geactualiseerde GRlP-regeling. Het bestuur besluit in te
stemmen met het aanbieden van het evaluatierapport aan de lnspectie Veiligheid en
Justitie.
AFSLUITING
10. Rondvraag
De heer Haan geeft aan dat hij graag een keer met de burgemeesters in de regio zou
willen spreken over het nuttigen van alcohol in detailhandelszaken en vraagt welk
gremium zich het beste zou lenen voor bespreking van dit onden¡rerp. Mevrouw Salet
antwoordt dat het Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) zich daar het beste voor leent
De heer Oskam vraagt welke rol de brandweer heeft bij het Keurmerk Veilig
Ondernemen. Mevrouw Trijselaar geeft aan dat gemeenten zelf aan kunnen geven
wanneer inzet van de brandweer bij het KVO gewenst is. ln praktijk gaat dit echter ten
koste van de bijde brandweer beschikbare handhavingscapaciteit.
De heer Littooij meldt dat op 6 juni een thematische bijeenkomst met de leden van het
Algemeen Bestuur gepland staat. Aangezien in het merendeel van de gemeenten op
diezelfde datum een collegevergadering is gepland, komt de thematische bijeenkomst
van 6 juni te vervallen. De afdeling Bestuurlijke Zaken van de VRR zal een voorstel
voor een nieuwe datum voor een themabijeenkomst doen.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2016
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