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1. Opening
De plv. voorzitter opent de vergadering. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer
Van Nimwegen, mevrouw Grootenboer en de heer Rensen.
Ðe voorzitter heet de heren Vroom (burgemeester Krimpen a/d lJssel) en Haan
(burgemeester Maassluis) welkom als nieuwe leden van het algemeen bestuur. Hij
wijdt ook een warm dankwoord aan de heer Koen die voor de laatste keer bij de AB-
vergadering aanwezig is.
Kolonel (Joost) Doense, commandant Regionaal Militair Commando Zuid (RMC Zuid),
is aanwezig bij de vergadering en stelt zich aan de leden van het Algemeen Bestuur
voor' De heer Doense is de opvolger van de heer Bastin sinds een herindeling bij de
RMC's heeft plaats gevonden. De heer Doense is voortaan aanspreekpunt voor de
voorzitter en overige leden van het AB.

?. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 2g september 2015
De vergadering stelt het verslag vast.

1. verslag thematische bijeenkomst AB, sturen op veiligheid, 2 november 2015
De vergadering stelt het verslag vast.



4. lngekomen en verzonden stukken
N.a.v. biilage 7, Brandbrief aan de gemeente Nissewaard en de Veitigheidsregio
Rotterdam Rijnmond.
Mw. Salet en de leden van het algemeen bestuur hebben een brandbrief ontvangen
namens het Burgerinitiatief 'verbeterde acute Spoed Eisende Hulp op Voorne-Putten
en Rozenburg (VPR)'. Mw. Salet licht toe dat het burgerinitiatief in de brief haar zorgen
uitspreekt over een aantal ontwikkelingen in de gezondheidszorg op Voorne-putten en
Rozenburg. ln de brief wordt ingegaan op het verdwijnen van zorg en de af en toe
slechte bereikbaarheid van het eiland.
De steller van de brief (dhr. Heijdacker) licht toe dat naar zijn mening grote risico's
worden gelopen op Voorne-Putten en Rozenburg vanwege ontoereikende acute
noodzorg, lange aanrijdtijden van ambulances en het ontbreken van een
huisartsenpost. Er is een goed ziekenhuis in spijkenisse, maar daar is geen
mogelijkheid om acute noodzorg te realiseren.

Mevrouw van Kooten vraagt aan de heer Heijdacker of het burgerinitiatief het
Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) al heeft benaderd. De heer Heijdacker
geeft aan dat dit niet het geval is. De heer Lamers licht aan de heer Heijdacker toe dat
het bestuur van de veiligheidsregio in principe geen directe zeggenschap heeft over de
dagelijkse acute spoedeisende medische hulpverlening en de specialisatie-afspraken
die ziekenhuizen onderling maken. Wel kan het VRR bestuur meebeslissen over
afspraken in de acute zorg wanneer deze betrekking hebben op ambulancezorg,
crisisbeheersing en rampenbestrijding. De voorzitter dankt de heer Heijdacker voor zijn
toelichting en zegt toe dat de zorgen die de heer Heijdacker met het algemeen bestuur
heeft gedeeld ook kenbaar zullen worden gemaakt aan de voozitter van het ROM.

5. Actielijst
Er zijn geen opmerkingen

6. Besluitenlijst
De voorzitter licht toe dat op 11 december de notitie doorontwikkeling IFVA/B in de
vergadering van het Veiligheidsberaad (VB) is behandeld. Deze notitie beschrijft
meerdere deelvoorstellen van de commissie Noordanus om de besluitvorming door het
VB effectiever en efficiënter te laten plaatsvinden. Geconstateerd is dat het VB
momenteelte vaak op operationeel/tactisch niveau opereert, en de wens is om meer
inhoudelijk strategische vraagstukken te behandelen. De voorzitter is bij een beperkt
deel van de vergadering van het VB aanwezig geweest en stelt voor het verslag van de
vergadering te verspreiden zodra dit beschikbaar is.

7. Mededelingen
a) Programma studiereis Wetteren 20 januari 2016
De heer Littooij brengt onder de aandacht dat de VRR op 20 januari een studiereis met de
leden van het Algemeen Bestuur (AB) naar het Belgische Wetteren organiseert. Deze
studiereis zal geheel in het teken staan van de trein- en giframp die zich in de nacht van
vrijdag op zaterdag 4 mei2013 ter hoogte van Wetteren voltrok. De directie van de VRR
heeft voor deze casus gekozen omdat uit dit incident vele lessen kunnen worden geleerd
die ook voor onze regio van belang zijn en het incident destijds een aantal complexe



bestuurlijke dilemma's opleverde waaruit lering kan worden getrokken. Naast de AB-leden
en de adviseurs van het AB zal ook een aantal operationeel leiders deelnemen aan het
programma.

b) Terugkoppeling bestuurlijke bijeenkomst Plan Brandweerz org 2017 -2022
Op 9 november heeft een aantal leden van het Algemeen Bestuur deelgenomen aan de
eerste bestuurlijke bijeenkomst Plan Brandweerorgvanaf 2017. Deze bijeenkomst stond
in het teken van het schetsen van de activiteiten die de brandweer momenteel ontplooit,
de innovaties en ontwikkelingen die zijn ingezet, maar ook de vraagstukken waar de
brandweer zich de komende jaren voor gesteld ziet. Deze drie onden¡verpen werden
ingeleid met een schets van de ontwikkeling binnen Brandweer Nederland én de
Brandweer Rotterdam-Rijnmond de afgelopen jaren. De heer Littooij geeft aan dat met de
presentatie een goed integraal beeld is geschetst van brandweerzotg in brede zin en dat
deze presentatie indien gewenst ook in een commissievergadering kan worden gegeven.

c) Onderhandelingsresultaat GAO ambulancezorg
Op 4 november jl. is aan het bestuur gemeld dat de werkgeversorganisatie AZN en de
werknemersorganisaties een principe-onderhandelingsresultaat bereikt hebben over een
nieuwe CAO Ambulancezorg met een looptijd van vier jaar (1 januari 2015 - I januari
2019). De heer Littooij meldt dat AZN momenteel met de bonden om tafel zit in verband
met de CAO Ambulancezorg.

d) Terugkoppeling Veiligheidsberaad 11 december
Zie punt 6. Een nadere terugkoppeling van de vergadering volgt door middel van het
verspreiden van het verslag van het Veiligheidsberaad.

e) Interviews Staat van de Rampenbestrijding
Mevrouw Trijselaar meldt dat de lnspectie Veiligheid en Justitie (lVenJ) bezig is met het
opstellen van de Staat van de Rampenbestrijding 2016. Ook de komende Staat zalweer
uit een algemeen deel en een regio-specifiek deel bestaan. De ondezoeksmethode
verschilt echter met die van voorgaande jaren aangezien men nu een meer kwalitatieve
ondezoeksmethode voorstaat. Concreet betekent dit dat lVenJ, naast een
documentenstudie, ook met diverse functionarissen binnen de VRR een interview houdt.
Op die manier ontstaat een rijker en genuanceerder beeld van hoe het met de
veiligheidsregio's gesteld is, bijvoorbeeld met betrekking tot geoefendheid, en of voldaan
wordt aan de planvorming. Binnen de VRR hebben de interviews inmiddels plaats
gevonden. De planning is dat de Staat in het tweede kwartaal van 2016 naar de minister
en de veiligheidsregio's worden gezonden. De staat zal verderop in 2016 in een
vergaderging van het Algemeen Bestuur worden behandeld.

f) Voorbereiding jaaruvisseling
De heer Littooij meldt dat de VRR zich evenals voorgaande jaren uitgebreid voorbereidt
op de jaanruisseling. Zo zal er maximale inzet van personeel zijn en worden extra
voertuigen ingezet. Er wordt gewerkt met zogenaamde Multi Surveillance Teams (MST's)
van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleren welke inzet nodig is
en of er veilig kan worden opgetreden door de hulpverleners. Ook wordt gewerkt met
decentrale meldkamers. De centrale meldkamer in het WPC handelt de
prioriteitsmeldingen af.



TER BESPREKING
8. Multidisciplinair beleids- en toetsingskader voor hoog-risico biologische

laboratoria
Mevrouw Trijselaar geeft een toelichting. De voorzitter van de VRR en de heer Lamers
(portefeuillehouder ambulancezorg en GHOR) hebben aangegeven dat bestuurlijke
betrokkenheid vanuit de lokale overheid bij de vestiging van biologische laboratoria met
veiligheidsklasse 3 noodzakelijk is. Vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen is vanuit
de witte kolom een Beleids- en Toetsingskader opgesteld voor vestiging of uitbreiding
van biologische laboratoria met veiligheidsklasse 3 of hoger. De kaders bieden
handvatten om in een vroeg stadium, voorafgaande aan het vergunningentraject, een
integrale afweging te kunnen maken over de wenselijkheid van vestiging op de
voorgenomen locatie en de geldende randvoon¡raarden. De heer Lamers meldt dat
goed contact over dit product bestaat met het ministerie van VWS. Na vaststelling zal
het beleids- en toetsingskader actief aan de minister worden aangeboden.

Mevrouw Juníus brengt een compliment uit voor de realisatie van het beleids- en
toetsingskader. Zij vraagt zich echter af welke maatregelen genomen worden op het
moment dat virussen naar het laboratorium toe worden gebracht en in hoeverre sprake
is van eenduidig toezicht. Mevrouw Trijselaar antwoordt dat hiervoor afdoende
maatregelen zijn getroffen. Bovendien zijn de transportbewegingen al een stuk minder
doordat het laboratorium op één locatie is geconcentreerd. Het Algemeen Bestuur
besluit het multidisciplinaire beleids- en toetsingskader voor hoog-risico biologische
laboratoria Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en het beleids-en toetsingskader aan te
bieden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ln de brief aan de
minister zal tevens aandacht worden gevraagd voor de wens om eenduidig toezicht.

TER KENNISNAME
9. Presentatie voortgang samenvoeging meldkamers
Er wordt een filmpje vertoond waarin een impressie wordt gegeven van de nieuwe
meldkamer Rotterdam. Vervolgens geeft de projectleider (de heer Seen) een update
aan de bestuursleden over de stand van zaken rond de samenvoeging van de
meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

De heer Littooij meldt dat in het Veiligheidsberaad uitvoerig over de LMO en de
samenvoeging van de meldkamers is gesproken. Alles is er op gericht dat de nieuwe
meldkamer in augustus 2017 open gaat. De heer Seen licht toe dat het project enige
vertraging heeft opgelopen vanwege de strategische notitie die enige tijd op zich heeft
laten wachten. Vervolgens was ook het onderzoek van de due diligence commissie
verlaat. ln januari gaan er interviews plaats vinden in de regio's Rotterdam-Rijnmond
en Zuid-Holland Zuid. ln juni 2016 volgt finale besluitvorming over de nieuwe
meldkamer door het Algemeen Bestuur.
De voorzitter maakt zich zorgen om de vertraging die al in het traject is ontstaan en
spreekt zijn kritiek uit ten aanzien van de diverse reorganisatieprocessen die op dit
moment bij het Rijk lopen. Deze zouden niet simultaan maar na elkaar moeten
verlopen.
De heer van Belzen vraagt hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit traject en de
overdracht naar de LMO zorgvuldig verloopt. De voorzitter antwoordt dat dit hem
zorgen baart en hij hier aandacht voor zal vragen in het artikel 19 overleg met de



minister. De heer Seen geeft aan dat de meldkamer Rotterdam als eerste
getransformeerd gaat worden. Hij spreekt de hoop uit dat de wijze waarop dit verloopt
ook in de rest van het land de maat der dingen gaat worden.

I 0. 9-maandsrapportage 201 5
De heer Littooij licht de 9-maandsrapportage toe aan de hand van een presentatie. De
financiële verantwoording in de rapportage laat zien dat de VRR met een positief
resultaat zal eindigen. De prognose is dat in 2016 de VRR alle bezuinigingstaakstellingen
zal halen, behalve die voor de huur van de kazernes. Hierdoor zal de begroting nog niet
helemaal sluitend zijn. Tevens geeft de heer Littooij aan dat in verband met het project
Arbeidshygiëne wellicht meer pakken aangeschaft moeten worden en aanpassingen
moeten worden gedaan aan kazernes.
Ten aanzien van de aanrijdtijden van de brandweer geldt dat deze zrjn gedaald. Ook
de dalende lijn die zich heeft ingezet ten aanzien van het aantal branden zet zich in het
derde kwartaal voort. Dit geldt tevens voor het aantal OMS-meldingen.

De heer Littooij spreekt zijn zorg uit over de toenemende druk op de ambulancedienst
en de onder druk staande aanrijtijden van de ambulances. De heer Littooij is over deze
tendens in gesprek met zorgverzekeraars. Dit gezien het feit dat de zorg in de gehele
keten afneemt en er op dit moment sprake is van 15% meer meldingen bij de
ambulancedienst, sluiting van SEH's en concentratie van zorg in ziekenhuizen.
De heer Blase vraagt wie verantwoordelijk is om te voldoen aan de geldende
zorgnorm. De heer Littooij antwoordt dat de RAV hiervoor verantwoordelijk is.

De heer Van Belzen vraagt wat vergrijzing betekent voor het aantal
ziekenhuisopnamen. De heer Littooij licht toe dat momenteel onderzocht wordt wat de
oozaak is van de toename van het aantal ambulanceritten met 15%. Het beeld dat het
aantal ritten toeneemt doet zich immers ook op landelijk niveau voor.

De heer Van de Stadt stelt een vraag over de aanrijdtijden van de brandweer in
Lansingerland in relatie tot verkeersmaatregelen. De heer Van de Stadt vraagtzich af
of langere aanrijdtijden hier daadwerkelijk door veroorzaakt worden. De heer Littooij
zegt toe dat de clustercommandant de heer Van de Stadt van een nadere toelichting
op dit punt zal voozien.

De heer Littooij meldt dat op 9 december de laatste tankautospuit geleverd zou worden
door de nieuwe leverancier. Helaas is de nieuwe fabrikant ook in staat van
faillissement verklaard. Alle voertuigen die nog op het terrein staan van de leverancier,
zijn eigendom van de VRR. Op dit moment zijn juristen van de VRR met de curator in
gesprek over de financiële afiruikkeling en/of afbouw van de nog op het terrein
aanwezige voertuigen van de VRR.

De heer de Jong stelt een vraag over de aanrijdtijden van de ambulance op Voorne-
Putten en vraagt de heer Littooij hoe verklaard kan worden dat de aanrijdtijden van de
ambulance binnen de gemeenten op Voorne-Putten zo van elkaar verschillen. De heer
Littooij zegt toe de heer de Jong per brief van een nadere toelichting te voorzien op dit
punt.



HAMERSTUKKEN
I l. Wijziging generieke voonuaarden Special Goverage Locations
Dhr. Littooij licht toe dat de bestaande generieke voorwaarden voor Special Coverage
Locations (SCL)zijn opgesteld in 2007 bij de oprichting van het SCL loket. Deze
voorwaarden zijn herzien en doen hierdoor geen recht meer aan de uitvoering van het
SCL beleid zoals dit momenteelwordt uitgevoerd. Het bestuur besluit de vernieuwde
VRR Generieke Voorwaarden voor Beheer en Onderhoud van de regionale SCL's vast
te stellen. Vanaf dat moment komen de "generieke voonruaarden voor het beheer en
onderhoud van SCL's", d.d.2007 te vervallen.

AFSLUITING
12. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13.30 uur.

Aldus in de vergadering van het Algemeen Bestuur van I februari 2O16.

Aboutaleb
voozitter


