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1.
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Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heren
Wagner, van Nimwegen en Paauw en de dames Grootenboer en Trijselaar. De heer
Oskam neemt voor de eerste keer deel aan een besluitvormende vergadering van het
Algemeen Bestuur en wordt van harte welkom geheten.

2.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2015
ln het verslag is vermeld dat geprognosticeerd is dat de VRR alle
bezuinigingstaakstellingen in 2016 zal halen, behalve detaakstelling ten aanzien van het
reduceren van de huurkosten van de kazernes. De heer Vroom vraagt naar aanleiding
hiervan of het gaat om het terugbrengen van de huurprijs, of om de kosten voor
huisvesting? De heer Littooij antwoordt dat de VRR tracht om de huurkosten van
kazernes te verlagen, tevens wordt bezien in hoeverre gebruikskosten teruggebracht
kunnen worden. Dit gebeurt conform het rapport van Berenschot waarin het advies is
opgenomen om de aantallen m2 huisvesting van de VRR te reduceren.
De heer Oskam veruvijst naar de brief van begin februari van de Directeur-Generaal
Politie, de heer Gaastra, waarin werd gemeld dat een heroriëntatie noodzakelijk is ten
aanzien van de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie.

De heer Oskam vraagt wat deze heroriëntatie voor de meldkamer in Rotterdam
betekent. De voozitter antwoordt dat in de brief niet meer wordt gemeld dan dat de
regio's zelf aanzetzrln om de samenvoeging van de meldkamers in de
samenvoegingsgebieden te realiseren. Op 8 augustus 2017 gaatde nieuwe
meldkamer in Rotterdam open, de heroriëntatie doet daar niets aan af. Het
opdrachtgeverschap van de samenvoegingen is belegd bij de regiobesturen en de
aansturing bij de regionale stuurgroepen. Binnenkort vindt een gesprek plaats naar
aanleiding van de aangekondigde heroriëntatie tussen de voozitter, de voorzitter
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Directeur-Generaal Politie.
De heer van Belzen vraagt naar de meerwaarde van de samenvoeging van de beide
meldkamers in Zuid-Holland en Rotterdam-Rijnmond. De heer Littooij geeft aan dat de
meerwaarde is dat straks alle meldingen op een zelfde manier worden afgehandeld.
Tevens is een voordeel dat er maar één meldkamer is in de beide regio's in geval van
een regio-overstijgend incident.

3.

lngekomen en uitgaande stukken

N.a.v. bijlage 2, Reactie op brandbrief burgerinitiatief
De voorzitter meldt dat de heer Heijdacker in de vergadering van december heeft
ingesproken namens het burgerinitiatief "verbeterde acute spoedeisende zorg in
Voorne-Putten en Rozenburg". De heer Littooij heeft de zorgen van het burgerinitiatief
vervolgens per brief kenbaar gemaakt aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen
(ROAZ). Tevens heeft de heer Heijdacker een antwoordbrief ontvangen namens de
voorzitter. De heer Heijdacker is - ondanks zijn aankondiging aanwezig te zijn - niet bij
de vergadering.
De heer Haan refereert aan de uitspraak van de heer Littooij in zijn nieuwjaarsspeech
waarin werd gemeld dat de aanrijtijden van de ambulance niet gehaald kunnen worden
in Maassluis. Dit heeft de heer Haan enigszins verrast. De heer Littooij antwoordt dat
de aanrijtijden in de regio op een aantal plekken al langer onder druk staan, zo
ook in Maassluis. Huisartstenposten sluiten, de zorg in ziekenhuizen wordt
geconcentreerd. Deze veranderingen in de zorgketen hebben ook consequenties voor
de ambulancezorg. Met hetzelfde aantal ambulances als een aantaljaar geleden
moeten nu 15% meer ritten gereden worden. Voor deze ontwikkeling wordt al langer
door dhr. Littooij aandacht gevraagd bij de zorgverzekeraars. Voor 2016 is met de
zorgverzekeraars overeen gekomen dat minimaal 30 extra diensten gereden kunnen
worden. De heer Lamers reageert op de uitspraak van de heer Haan en geeft aan dat
het bestuur de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd om een stijgende lijn in de
aanrijtijden aan te brengen. De stappen die richting zorgvezekeraars zijn gezet
beginnen nu de vruchten af te werpen.
De heer Lamers meldt dat de voozitter van de Raad van Bestuur (RvB) van het
Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis deze week per brief aan de voorzitter van
de VRR heeft aangekondigd dat de RvB voornemens is een herschikking van functies
aan te brengen tussen het Vlietland en Franciscus Gasthuis. De heer Lamers maakt
zich zorgen over het feit dat en passant ook nog gemeld is dat de spoedeisende hulp in
het Vlietland ziekenhuis ter discussie wordt gesteld. De heer Lamers acht het onnodig
en onhandig dat de discussie op deze manier wordt beslecht.

Mevrouw Salet maakt zich met name zorgen over het feit dat de verloskundige zorg
voor Nissewaard nu nog verder noordelijk wordt verplaatst. Mevrouw van Kooten meldt
datzii over de aangekondigde ontwikkelingen alvanuit de GGD en GHOR in gesprek
is met het ROM. De voorzitter stelt zich op het standpunt dat aanpassingen aan de
capaciteit van de spoedeisende zorg in overleg moeten gebeuren. Nu is dat overleg er
niet geweest. De voorzitter vezoekt een brief aan de voorzitter van de RvB te zenden
waarin kenbaar wordt gemaakt dat het bestuur kennis heeft genomen van het
voornemen. Tevens zal in de brief vermeld moeten worden dat er geen onomkeerbare
stappen mogen worden gezet voordat een gesprek met een afuaardiging van het VRR
bestuur heeft plaats gevonden. De voozitter en de heer Lamers zullen een gesprek
aangaan met de voorzitter van de RvB.

4.

Actielijst

Actie nr. 122, Terugkoppeling stand van zaken multidisciptinair oefenen, komt bij de
mededelingen aan de orde en wordt afgevoerd.

5.

Besluitenlijst DB

januari 2016
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
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6. Mededelingen
a) Stand van zaken vluchtelingenopvang in de regio
Mw. Salet meldt dat zij in het bestuurlijk overleg opvang vluchtelingenvan2T januarijl.
wederom aandacht heeft gevraagd voor kleinschaliger oplossingen en het verzoek heeft
gedaan om meer maatwerk / creatieve oplossingen te bieden in het kader van opvang. Dit
is ook de lijn van de VNG. Het coA biedt hier vooralsnog weinig ruimte voor.
Mw. Salet meldt dat in het provinciaal overleg is bevestigd dat meerdere alleengaande
mannen in één woning gehuisvest mogen worden. De stand van zaken ten aanzien van
opvang in de diverse gemeenten wordt gedeeld.
Dhr. Vroom meldt dat de opvang in Krimpen aan den lJssel zeer goed verloopt. De heer
Vroom merkt op dat gemeenten en burgemeesters meer dan nu het geval is, het signaal
aan het coA zouden moeten geven dat mensen welkom zijn in hun gemeente. Dit
gebeurt nog onvoldoende.

b) Stand van zaken multidisciplinair oefenen
Dhr. Littooij geeft een mondelinge toelichting en meldt dat de VRR het multidisciptinair
oefenen nadrukkelijker op de agenda wil krijgen. Op dit moment geldt regelmatig dat het
aantal mensen dat operationele partners beschikbaar stellen voor multidisciplinaire
oefeningen, onvoldoende is.
Dit jaar wordt voor alle gemeenten een oefening met het gemeentelijke beleidsteam
georganiseerd, tevens wordt het regionaal beleidsteam beoefend. Tevens blijft de
Burgemeestersgame beschikbaar voor oefeningen met het gemeentelijk beleidsteam. ln
2016 wordt een pas op de plaats gemaakt zodat een kwaliteitsslag aangebracht kan
worden ten aanzien van het multidisciplinair oefenen. 2016 wordt hiermee een
overgangsjaar.

Met input van alle betrokken partijen, wordt 2016 gebruikt om te experimenteren met een
aantal oefenvormen, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt hoe de koppeling tussen
opleiden en oefenen versterkt kan worden. Daarnaast wordt bezien welke
organisatievorm het meest passend is voor multidisciplinair opleiden en oefenen. Voor
2017 is voozien in een volledig aanbod van oefeningen, waarbijopleidingen en

oefeningen meer geïntegreerd zullen worden. Het is tevens de intentie om in 2017 de
meerdaagse COP|{raining weer in het programma op te nemen.
Dhr. Oosters geeft aan dat het op deze manier lijkt alsof we minder gaan oefenen dan
noodzakelijk is. Oefenen met de waterpartijen is van het grootste belang. De heer Van
Belzen vraagt zich af hoe bij de incidentbestrijding in spoortunnels de slagkracht en
effectiviteit verbeterd kunnen worden. De heer Van Belzen biedt aan om de spoortunnel
in Barendrecht als pilot voor een oefening te laten fungeren en daarmee te ondezoeken
hoe met minder middelen meer effectiviteit kan worden bereikt.
De heer Littooij merkt op dat sprake is van een groot aantalverplichte oefeningen. Het
probleem is dat andere operationele diensten ook beschikbaar moeten zijn om te

oefenen. Het aanbod van burgemeester van Belzen voor een pilot wordt omarmd. Ten
aanzien van het signaal van de heer Oosters meldt de heer Littooij dat er geen gevolgen
zijn voor de oefeningen met de waterpartijen. Deze zijn reeds voor 2016 ingepland.

c) Overig
. Strategisch Meerjarenplan lndustriële Veiligheid
Het Strategisch Meerjarenplan wordt uitgedeeld aan het bestuur. De heer Littooijgeeft
aan trots te zijn op dit plan van de afdeling lndustriële Veiligheid. Het plan is door de
afdeling zelf tot stand gekomen. Later dit jaar volgt wellicht een thematische
bijeenkomst over dit ondenruerp waarin tevens het vervolgonder¿oek van de
Ondezoeksraad voor Veiligheid zal worden betrokken.

.

AED burgeralarmering
De heer Littooij meldt dat het Algemeen Bestuur op 13 april 2015 de resultaten van de
pilot burger AED heeft vastgesteld. Hierbij is besloten dat de kosten (12.500 euro
jaarlijks) betaald worden door de deelnemende gemeenten (op dat moment 2:
Vlaardingen en Lansingerland).
De burgemeesters hebben deze ontwikkeling omarmt en iedere gemeente is gevraagd
om aan te sluiten. Tot op heden heeft dit echter nog tot geen enkele concrete
aansluiting bij Hartveilig Wonen geresulteerd. Burger AED kan door de VRR in alle
gemeenten gefaciliteerd worden, Hartveilig Wonen staat voor de gemeenten klaar.

.

Bezoek Gommissaris van de Koning (GdK) aan de VRR, I maart 2016
De heer Littooij licht toe dat de AB-leden zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij het
werkbezoek dat de CdK op 9 maart aan de VRR brengt. Het thema van dit werkbezoek
is gericht op publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein. De bestuursleden
kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de VRR.

TER BESPREKING

7.

Presentatie Plan Brandweeîzorg

ln november heeft met een aantal burgemeesters een bestuurlijke bijeenkomst plaats
gevonden over de brandweer in de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben de
aanwezige burgemeesters gevraagd of de presentatie over dit onderwerp eventueel
ook aan de gemeenteraden kan worden gegeven. Zodoende heeft dhr. Littooij het
aanbod gedaan om de presentatie ook aan het voltallige AB te geven. De presentatie
van de heer Strotmann gaat in op de activiteiten die de brandweer momenteel
ontplooit, de innovaties en ontwikkelingen die zijn ingezet, maar ook de vraagstukken
waar de brandweer zich in de toekomst voor gesteld ziet.
Voorbeelden van dit soort vraagstukken zijn:
Hoe kan de brandweer haar resultaten tastbaar maken?

.
.
'

Alternatieveconceptenvoorborgenbezettingvrijwilligerskazernes
Hoe kunnen burgers, organisaties en bedrijven nauwer betrokken worden?

De heer Strotmann neemt de bestuursleden mee in een aantal ontwikkelingen binnen
de brandweer. Naast de ontwikkelsporen waarlangs het toekomstige programma
Brandweerzorg tot stand wordt gebracht, is een toelichting gegeven op de toekomstige
onderdelen van het Plan Brandweerzorg 2017-2020.

Zoals in het begeleidend memo aan de bestuursleden is verwoord staat het
vrijwilligersbestand van de brandweer onder druk. Met name overdag is een tekort aan
vrijwilligers. Om dit te kunnen ondervangen is de brandweer op zoek naar nieuwe
concepten en wordt gewerkt met slimme pagers, wordt anders ingeroosterd en wordt
variabele voertuigbezetting toegepast.
Mevrouw Junius vraagt wat de visie van de VRR is op de integratie van
beroepskrachten en vrijwilligers. De heer Strotmann geeft aan dat onderzocht wordt in
hoeverre deze integratie mogelijk is.
De heer Lamers is van mening dat het programma Brandweerzorg en de
onderliggende thema's daarin zich goed lenen voor een themabijeenkomst.
De heer Van Belzen beaamt dit. De heer Littooij meldt dat de presentatie die de heer
Strotmann heeft gegeven juist ook bedoeld is om de gemeenteraden mee te nemen in
de ontwikkelingen die op dit moment en in de toekomst spelen binnen de brandweer.
Eind 2016 wil de brandweer met een gedragen plan komen.
BESLUITVORMEND

8.

Benoeming nieuw lid Dagelijks Bestuur VRR
conform de gemeenschappelijke regeling vRR dient het Algemeen Bestuur het
toekomstig lid van het Dagelijks Bestuur formeel aan te wijzen. op basis van de
ovenvegingen van het Dagelijks Bestuur wordt vervolgens een voordracht aan het
Algemeen Bestuur gedaan, na overleg met de kandidaat. Dhr. Littooij meldt dat het
Dagelijks Bestuur de heer van de Stadt voordraagt als lid van het Dagelijks Bestuur en
tevens financieel referent. De voorzitter geeft aan dat hij het zeer waardeert dat de

heer van de Stadt bereid is deze portefeuille op zich te nemen. Het algemeen bestuur
stemt in met de voordracht van de heer van de Stadt.
TER KENNISNAME

9.

Presentatie inzet (VRR-team) Urban Search And Rescue Team (USAR) in Nepal
De voorzitter licht toe dat de leiding van het USAR team sinds juli 2010 in handen was
van de directeur Veiligheidsregio Utrecht, de heer Bos. Onlangs is het landelijk
commandantschap overgedragen aan de heer Littooij. Voor wat betreft de
internationale zaken die betrekking hebben op USAR.NL zal de heer Post, algemeen
directeur van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de heer Bos opvolgen. De heer
Bos geeft aan de hand van een presentatie een terugblik op de taken van USAR en de
inzet van het USAR{eam in Nepal.
ln geval van een ramp of ongeval waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn, kan het
USAR team worden ingezet, nationaal en internationaal. Onder de moeilijkste
omstandigheden voeren USAR-medewerkers zoek- en reddingsoperaties uit.
Bijvoorbeeld na instortingen van gebouwen, aardbevingen of -verschuivingen,
ongevallen in tunnels, een orkaan of dergelijke. USAR kan binnen 4 uur in Nederland
inzetbaar zijn en in het buitenland binnen 24 uur. De organisatie is multidisciplinair
samengesteld en bestaat uit zoek- en reddingspersoneel, verpleegkundigen en artsen,
speurhondengeleiders, bouwkundigen, ondersteunend personeel en leidinggevenden.
USAR telt bij een inzet zo'n 60 medewerkers. Hiervoor kan geput worden uit een
personeelsbestand van ca. 135 medewerkers van onder andere de brandweer,
ambulance, veiligheidsregio, defensie en politie.
Meestal wordt het team ingezet na natuurrampen maar ook na de explosie in de
Moddermanstraat in Rotterdam die afgelopen jaar plaats vond, kwam het USAR{eam
ter plaatse. De heer Bos wenst de heer Littooij veel succes nu hij de leiding van het
USAR{eam overneemt. De heer Littooij dankt de heer Bos voor zijn toelichting en
brengt zijn complimenten uit voor de professionaliseringsslag die de heer Bos de
afgelopen jaren in het team aan heeft weten te brengen. Het USAR{eam staat klaar
om zowel nationaal als internationaal ingezet te worden.
De voorzitter dankt de heer Bos voor zijn toelichting en vraagt welke criteria gelden bij
een inzet. De heer Bos licht toe dat dit afhankelijk is van de hulpvraag die een land
stelt. Taiwan heeft bijvoorbeeld niet om buitenlandse hulp gevraagd. lnzetten van
USAR zijn doorgaans een afweging waarbij buitenlands beleid prevaleert.
AFSLUfTING
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.33 uur

Aldus

in de vergadering van het Algemeen
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6.

