Vergaderstuk AB20191111-05 - Bijlage A

Verslag vergadering AB VRU 08 juli 2019
Datum: 08 juli 2019, Woerden
Quorum: aanwezig
Classificatie: openbaar
Aanwezig
Voorzitter
Burgemeester gemeente UTRECHT

De heer mr. J.H.C. van Zanen

Leden
Burgemeester gemeente AMERSFOORT

De heer drs. L.M.M. Bolsius

Burgemeester gemeente BAARN

De heer jhr. M.A. Röell

Burgemeester gemeente BUNNIK

De heer R. van Bennekom

Burgemeester gemeente BUNSCHOTEN

De heer M. van de Groep

Burgemeester gemeente DE BILT

De heer mr. S.C.C.M. Potters

Burgemeester gemeente DE RONDE VENEN

De heer M. Divendal

Burgemeester gemeente HOUTEN

De heer G.P. Isabella

Burgemeester gemeente IJSSELSTEIN

De heer mr. P.J.M. van Domburg

Burgemeester gemeente LEUSDEN

De heer G.J. Bouwmeester

Burgemeester gemeente LOPIK

De heer dr. L.J. de Graaf

Burgemeester gemeente MONTFOORT

Mevrouw mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Burgemeester gemeente NIEUWEGEIN

De heer F.T.J.M. Backhuijs

Burgemeester gemeente OUDEWATER

De heer mr. drs. P. Verhoeve

Burgemeester gemeente RENSWOUDE

Mevrouw P. Doornenbal-Van der Vlist

Burgemeester gemeente RHENEN

De heer drs. J.A. van der Pas

Burgemeester gemeente SOEST

De heer R.T. Metz

Burgemeester gemeente STICHTSE VECHT

Mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt (wnd)

Burgemeester gemeente UTRECHTSE HEUVELRUG

De heer G.F. Naafs

Burgemeester gemeente VEENENDAAL

De heer K.J.G. Kats

Burgemeester gemeente VIJFHEERENLANDEN

De heer J.P.J. Lokker (wnd)

Burgemeester gemeente WIJK BIJ DUURSTEDE

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper (wnd)

Burgemeester gemeente WOERDEN

De heer V.J.H. Molkenboer

Burgemeester gemeente WOUDENBERG

Mevrouw T. Cnossen-Looijenga

Burgemeester gemeente ZEIST

De heer drs. J.J.L.M. Janssen

Deelnemers
Hoofdofficier van justitie

De heer R. Jeuken (wnd)

Secretaris
Algemeen directeur VRU

De heer dr. P.L.J. Bos

Genodigden
Commissaris van de Koning

Namens deze, de heren B. Thomas, J.R. Lolkema

1

Politiechef Midden-Nederland

Namens deze, de heer R. van Bree

Regionaal militair commandant

De heer P.M. van der Touw, kolonel

Verslag
Medewerker VRU

Mevrouw O.C.M. van Rooijen

Afwezig
Leden
Burgemeester gemeente EEMNES

De heer R. van Benthem

Deelnemers
Coördinerend dijkgraaf

De heer P.J.M. Poelmann

Genodigden
Directeur Publieke Gezondheid

Mevrouw drs. N.A.M. Rigter

Directeur RAVU

De heer J.P. Versluis, arts MBA

Coördinerend functionaris gemeenten

Mevrouw mr. drs. H. Elbers

ALGEMEEN
Agendapunt 01

Opening
De heer Van Zanen opent de vergadering om 13:00 uur. Hij heet in het
bijzonder mevrouw Van Vliet-Kuiper (waarnemend burgemeester Wijk bij
Duurstede) en de heer Isabella (burgemeester Houten) welkom. Er is
bericht van verhindering ontvangen van de heren Van Benthem en
Poelmann. Voor de heer Poelmann was het zijn laatste vergadering
geweest als dijkgraaf HDSR. Zijn opvolger per 1 september a.s. is
de heer Haan.
De voorzitter constateert dat het vereiste aantal leden aanwezig is om te
kunnen stemmen.

Agendapunt 02

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 03

Mededelingen
De secretaris doet de volgende mededelingen:
Landelijke storing 112: de secretaris geeft een korte presentatie over
de landelijke storing. Alle veiligheidsregio’s zijn voor het eerst
tegelijkertijd opgeschaald naar GRIP 2. Gezamenlijk is afgesproken om
niet verder op te schalen. Via een regionaal alarm zijn vrijwilligers
opgekomen om alle posten te bemensen. Rond 21:00 uur is weer
afgeschaald naar GRIP 0. Vanuit de RDVR is een brief naar de minister
verzonden met de vraag hoe we een dergelijke situatie in de toekomst
landelijk gaan aanpakken. Daarnaast wordt intern bekeken of onze
protocollen aanpassing behoeven.
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De heer Bolsius geeft aan dat hij in gemeente Amersfoort een NLAlert-bericht heeft ontvangen vanuit Veiligheidsregio Flevoland.
Volgens de secretaris hebben verschillende veiligheidsregio’s ervoor
gekozen om gebruik te maken van regionale NL-Alert-berichten. Deze
kunnen ook buiten de regiogrenzen terecht komen. Vanuit onze
veiligheidsregio is aangesloten bij de landelijke berichtgeving. Naar
aanleiding hiervan vraag de heer Van der Pas om een keer aandacht te
besteden aan de werking van NL-Alert. Dit kan bepalend zijn voor de
besluiten over communicatie ten tijde van een crisis;
Vertraging oplevering nieuwe meldkamer: als voorzitter van de
stuurgroep vermeldt de heer Bolsius dat het nieuwbouwproject voor de
meldkamer Midden-Nederland in Hilversum 2,5 jaar vertraging heeft
opgelopen. Gebleken is dat een aantal zaken bij de politie op landelijk
niveau niet goed is ingeschat. De drie veiligheidsregio’s hebben een
brief verzonden naar het ministerie over de financiële consequenties
van de vertraging en er is gevraagd om een gesprek. Er worden op dit
moment verschillende scenario’s uitgewerkt;
Harmonisering arbeidsvoorwaarden: de secretaris brengt naar voren
dat in het Veiligheidsberaad aan de orde is geweest of de
veiligheidsregio’s per 1-1-2021 de Wnra in moeten gaan. De
verschillende scenario’s worden nu onderzocht. Elke regio zal voor zich
een besluit moeten nemen, maar er wordt uitgegaan van een
collectieve opvatting. Het algemeen bestuur wordt nader geïnformeerd
over de implicaties van het al dan niet per 1-1-2021 overgaan in de
Wnra.

De heer Molkenboer doet vanuit de bestuurlijke adviescommissie
Risicobeheersing de volgende mededelingen:
Samenwerking omgevingsdiensten en VRU: in juni 2018 hebben de
ODRU, RUD en VRU een samenwerkingsconvenant ondertekend. Voor
de uitvoering hiervan is een lijst ondertekend met daarop 100
bedrijven waar gezamenlijk de inspectie wordt uitgevoerd. Enerzijds is
dit efficiënt, anderzijds krijgt men meer inzicht in elkaars werk. Er zijn
tools ontwikkeld om gegevens met elkaar uit te wisselen;
Ervaringsreis over de Omgevingswet: deze ervaringsreis is bedoeld
voor burgemeesters en wethouders die zich bezig houden met
omgevingsontwikkelingen. De reis vindt plaats op 27 en 28 november
en bestuurders kunnen zich nog aanmelden;
Reorganisatie directie Risicobeheersing: de reorganisatie is geheel
afgerond en is zonder problemen verlopen;
Flyer ‘Waar in huis ontstaat brand’: de flyer wordt na afloop van de
vergadering uitgereikt. De folder kan worden meegegeven aan nieuwe
inwoners om de brandveiligheid te bevorderen;
Alle burgemeesters zijn uitgenodigd om mee te lopen met een
toezichthouder VRU, om inzicht te krijgen in de werkzaamheden.
De heer Verhoeve doet de suggestie om in een volgende vergadering een
terugkoppeling te verzorgen op de in zijn gemeente gehouden
brandweerproeven in een seniorencomplex. De heer Bolsius vraagt om hier
eveneens aandacht te besteden aan 55+ complexen waar de zorgbehoefte
ook groot kan zijn.
De secretaris geeft aan dat het onderzoek in Oudewater naar de
vluchtmogelijkheden van ouderen in verzorgingshuizen, waar de
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gemeente, het IFV, de veiligheidsregio en daarmee de post Oudewater aan
mee hebben gewerkt, uiteraard belangrijk is. Hij wil aan het onderzoek en
de resultaten daarvan zeker aandacht besteden. Tevens wordt dan de
vraag van de heer Bolsius meegenomen. Er zal worden weergegeven wat
we al in beeld hebben, hoe we daar mee omgaan en hoe dat in
planvorming is verwerkt.
Agendapunt 04

Ingekomen en uitgaande stukken

Gevraagd besluit

1.

Besluit

Conform gevraagd besluit.

Agendapunt 05

Verslag vergadering AB VRU 27 maart 2019

Gevraagd besluit

1. het verslag van de vergadering AB VRU 27 maart 2019 vast te stellen.

Besluit

Het verslag is 09 april jl. per e-mail aan de leden van het AB verstrekt. Er
zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.
Conform gevraagd besluit.

kennis te nemen van de ingekomen en uitgaande stukken.

TER BESPREKING
Agendapunt 06

Energietransitie

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van de ontwikkelingen in de energietransitie.
De heer Molkenboer geeft aan dat de energietransitie als één van de drie
belangrijkste ontwikkelingen staat opgenomen in het regionaal risicoprofiel.
De heer Keyser, beleidsmedewerker VRU, geeft een presentatie over de
ontwikkelingen en de innovaties die als VRU nodig zijn om met deze nieuwe
risico’s om te gaan.
Mevrouw Hartskamp vraagt in hoeverre het een taak van de VRU is om al
die innovaties na te gaan en vraagt of dit in breder verband opgepakt kan
worden. De heer Keyser zegt dat dat al gebeurt. Op dit onderwerp wordt
gezamenlijk opgetrokken met de veiligheidsregio’s binnen Brandweer
Nederland en het Instituut fysieke veiligheid (IFV).

Besluit

Mevrouw Van Mastrigt vraagt hoe we in de eigen bedrijfsvoering omgaan
met de energietransitie. De heer Bos antwoordt dat in het beleidsplan een
passage over duurzaamheid staat. Voor de tankautospuiten speelt het –
vanwege de recente vervanging - niet op de korte termijn, maar er wordt
nagedacht over hoe we hier in de toekomst mee kunnen omgaan.
Conform gevraagd besluit.

Agendapunt 07

Beleidsplan VRU 2020-2023

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van de ontvangen reacties van de gemeenteraden op
het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023, alsook de door de VRU hierop
geformuleerde antwoorden;
2. kennis te nemen van de ontvangen reacties van overige partners op
het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023, alsook de door de VRU hierop
geformuleerde antwoorden;
3. het Beleidsplan VRU 2020-2023 vast te stellen.
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De secretaris verwijst naar het overzicht van de ingebrachte zienswijzen en
de reactie daarop namens de VRU. In het algemeen is er grote steun voor
dit beleidsplan en zijn er complimenten voor de helderheid. Een viertal
aspecten komen in meerdere zienswijzen terug en zijn in deze versie van
het beleidsplan opgenomen:
1. Een aantal vragen heeft betrekking op hoe het beleid uit het plan
concreet wordt gemaakt. Jaarlijks worden de concrete acties voor
zienswijze aangeboden via de kadernota en begroting;
2. Er is meer aandacht gevraagd voor de samenwerking met MiddenNederland. Dat is benadrukt in de nieuwe tekst van het beleidsplan;
3. De bestuurders willen betrokken worden bij de definitie van wat onder
een ‘niet-maatgevend incident’ kan worden verstaan. De secretaris
geeft aan dat dit in afstemming met het bestuur wordt gedaan waarbij
aansluiting wordt gezocht bij de definitie zoals opgenomen in het
landelijk kader uitruk op maat;
4. In deze finale versie van het beleidsplan is nu ook meer aandacht
besteed aan de hulpverlening aan dieren.
Daarnaast is er een groot aantal vragen van individuele gemeenten. Hierop
wordt nog een schriftelijke reactie verzonden.
De heer Röell brengt naar voren dat de raad van Baarn positief is en een
kleine aanvulling wenst. De raad verzoekt om in het beleidsplan specifieker
op te nemen op welke manier de VRU de posten ondersteunt bij het werven
van vrijwilligers.
De heer Isabella heeft eenzelfde vraag over het werven van leden voor de
jeugdbrandweer.
De heer Divendal vraagt aandacht voor de communicatie over het
materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan. Dit uitwerking hiervan
geeft onrust bij enkele korpsen.
De heer Kats vraagt naar een toelichting op de reactie van Veiligheidsregio
Gelderland-Midden over de implementatie van de interregionale
samenwerkingsafspraken.
Mevrouw Cnossen sluit zich aan bij de opmerkingen van de vorige sprekers.
Daarnaast zou het gebruik van de veetakel ter discussie staan als
wettelijke taak. Dit staat haaks op de opmerking dat de VRU er is voor het
redden van mens en dier. Ze pleit ervoor dit bestuurlijk te bespreken.
De heer Metz haalt aan dat er veel gebouwen zijn die nog niet voldoen aan
het Bouwbesluit 1992. Hij wil daar aandacht voor, omdat het uitgangspunt
van het beleidsplan is dat ze daar wel aan voldoen. Tevens benadrukt hij
dat 4x4 voertuigen randvoorwaardelijk zijn voor de natuurbrandbestrijding.
Mevrouw Van Vliet-Kuiper geeft aan dat de gemeente akkoord gaat met het
beleidsplan. Ook zij vraagt aandacht voor het materieel- en
personeelsbeheer- en spreidingsplan: zorg dat de binding met de mensen
geborgd is.
De secretaris reageert op de inbreng van de leden:
De VRU laat de postcommandanten zo veel mogelijk vrij in het werven
van vrijwilligers, juist om de werving af te stemmen op de lokale
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Besluit

omstandigheden. Vanuit de organisatie wordt ondersteuning geboden
naar behoefte van de postcommandant;
De TS4 is geen basisprincipe. Het is bedoeld ter ondersteuning van de
postcommandant zodat elke post gegeven de beschikbaarheid van
vrijwilligers en het type incident (alleen bij niet-maatgevende
incidenten) de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van TS4. Dit
wordt regionaal verder uitgewerkt en besproken;
De jeugdbrandweer heeft blijvende aandacht. We kijken hoe we dat
kunnen blijven managen en beheersen;
Met de vaststelling van dit beleidsplan zijn er nog geen besluiten
genomen over het materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan.
Dit gebeurt in overleg met de bestuurlijke adviescommissie Brandweer,
het bestuur en individuele gemeenten. We halen in dit stadium juist
vooral ideeën en gedachten op, waarmee we de kennis en expertise
van de korpsen gebruiken. Daarbij betrekken we iedereen goed. Het
bestuur en de organisatie worden tussentijds geïnformeerd over de
ontwikkelingen;
In het verleden is bestuurlijk besloten om af te wijken van de landelijke
lijn voor interregionale samenwerking en bijstand. Vanuit Brandweer
Nederland is er onlangs een appel gedaan om toch de landelijke lijn
aan te houden. Het dagelijks bestuur heeft hier positief over besloten.
Alle samenwerkingsconvenanten met de omliggende regio’s worden
herzien en verwerkt in de systemen;
Voor wat betreft de veetakel: het redden van dieren blijft onze taak,
waarvoor dus het benodigde gereedschap beschikbaar moet zijn in de
organisatie. Het betrof hier een vervangingsvraagstuk;
Alle gebouwen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Dit is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw. De gemeente
heeft hierin als bevoegd gezag een controlerende en handhavende
taak. Namens de gemeente voert de VRU brandveiligheidscontroles uit.
Als gemeenten gebouwen in het vizier hebben die mogelijk niet aan het
bouwbesluit voldoen, kan dit bij de VRU worden aangegeven. Hier
wordt dan rekening mee gehouden in het jaarplan 2020, om daarmee
de beschikbare capaciteit goed te kunnen verdelen;
Onderzocht wordt hoeveel eenheden natuurbrandbestrijding er nodig
zijn om de bestrijding goed en gecoördineerd te kunnen doen en waar
de grens ligt van de landelijke ondersteuning. We zijn hierover in
gesprek met professionals. We gaan niet afdoen van onze slagkracht,
maar het is inefficiënt om meer in huis te hebben dan nodig terwijl wij
elkaar interregionale bijstand kunnen verlenen.
Conform gevraagd besluit.

Agendapunt 08

Jaarstukken 2018, begroting 2020/geactualiseerde begroting 2019

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van het Accountantsverslag 2018;
2. kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op de ontwerpjaarstukken 2018;
3. de jaarstukken 2018 vast te stellen;
4. de spelregels voor de ontwikkel- en egalisatiereserve vast te stellen;
5. de bestemming van het resultaat 2018 zoals opgenomen in de
financiële samenvatting vast te stellen;
6. kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting 2020/geactualiseerde begroting 2019;
7. de begroting 2020/geactualiseerde begroting 2019 vast te stellen.
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De heer Naafs vermeldt als portefeuillehouder dat de accountant heeft
gemeld dat er het afgelopen jaar geen fouten zijn gemaakt in de Europese
aanbestedingen en dat er geen overige rechtmatigheidsfouten
geconstateerd zijn. De bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en
financiën heeft geadviseerd om het doel van de ontwikkel- en
egalisatiereserve te verruimen zodat de gereserveerde middelen ook
ingezet kunnen worden voor het dempen van andere incidentele financiële
effecten op de gemeentelijke bijdrage. Het DB heeft dit advies
overgenomen. Het voorstel voor de bestemming van het resultaat 2018 is
gebaseerd op de filosofie om structurele uitgaven ook structureel te
dekken. Daarbij is tevens gekozen om het voor het Experiment
gereserveerde bedrag in mindering te brengen op de gemeentelijke
bijdrage van 2019. Het is prettig om in de zienswijzen op de begroting
2020 te zien dat er grote waardering is voor de VRU.
Mevrouw Cnossen bedankt voor de doorgevoerde aanpassingen. Ze merkt
aanvullend op dat haar gemeente tegen de instelling van een ontwikkel- en
egalisatiereserve blijft.
De heer Van der Pas vraagt of de toepassing van de spelregels van de
ontwikkel- en egalisatiereserve voldoende helder zijn. Daarnaast is hij blij
dat de kosten voor de invoering van de Wnra gedeeltelijk gedragen worden
uit het resultaat over 2018.
De heer Isabella brengt onder de aandacht dat vanuit zijn raad een
opmerking is gemaakt over de spelregels. De gemeenteraad van Houten
heeft in haar zienswijze opgenomen dat de inzet van de middelen uit de
ontwikkel- en egalisatiereserve op basis van businesscases zou moeten
gebeuren.
De heer Van Zanen is blij dat het accountantsverslag openbaar is.
Verder benadrukt hij dat de ontwikkel- en egalisatiereserve er niet is om
structurele kosten te dekken. De spelregels moeten dan ook strikt worden
toegepast.

Besluit

De heer Naafs zet zich als portefeuillehouder in om financieel comfort te
bieden aan de deelnemende gemeenten. De BAC heeft geadviseerd om niet
alleen te spreken over ontwikkelreserve, maar ook over de
egalisatiereserve. Er is veel aandacht besteed aan de formulering van de
spelregels. De besteding vanuit de reserve gaat altijd via het bestuur,
waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de geldende spelregels.
Conform gevraagd besluit.

Agendapunt 09

Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer

Gevraagd besluit

1. in te stemmen met het wijzigen van experiment paraatheid zoals
beschreven in de programmabegroting 2019 naar het ondersteunen van
de paraatheid door het inrichten van kleinschalige ‘proeftuinen’;
2. het gereserveerde budget voor het experiment (€980k) uit de begroting
niet te benutten en te verrekenen met de gemeentelijke bijdrage voor
2019.
De heer Molkenboer memoreert de afgelopen bestuursvergadering waarin
het gewijzigde voorstel is aangekondigd. In eerste instantie leefde bij de
deskundigen de overtuiging dat het paraatheidsprobleem met mobiele
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paraatheidseenheden op te lossen is. Hij is blij dat diezelfde organisatie
nog eens naar die oplossing gekeken heeft en na een nadere analyse tot
een ander inzicht is gekomen.
De heer Van Domburg vraagt naar het draagvlak voor de proeftuinen.
De heer Van der Pas vraagt of niet voorkomen had kunnen worden dat het
experiment reeds in de begroting was opgenomen.
Het draagvlak voor de proeftuin is er volgens de heer Molkenboer, want het
idee komt uit de organisatie zelf. Mevrouw Angevaren voegt hieraan toe
dat we een uitdaging hebben als het om paraatheid gaat. We menen met
de proeftuinen een handelingsperspectief te hebben. Met de proeftuinen
doen we ‘kleine reparaties’ met inzet van mensen die kleine ‘gaten’ in de
opkomst kunnen dichten. Hiermee komen we tegemoet aan de zorg van de
posten. De heer Bos bevestigt dat in afstemming met de posten tot een
ander inzicht is gekomen. Op verzoek van het bestuur zijn we niet eerder
begonnen nadat aan de toezeggingen was voldaan: a) wanneer is het
experiment geslaagd; b) inzicht in de locatie en tijdstippen waar de
beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat. Na afronding van het
onderzoek is geconcludeerd dat we tot een andere aanpak moesten komen.
Door dit zo te doen zijn we, zoals het bestuur verzocht, zelfkritisch
geweest. De les daarvan is evident dat we aan de voorkant nog scherper
moeten nadenken en analyseren.

Besluit

Mevrouw Hartskamp geeft een compliment voor de actie die gevolgd is op
de kritische vragen van het AB.
Conform gevraagd besluit.

TER INFORMATIE
Agendapunt 10

1e bestuurlijke rapportage 2019

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van de 1e bestuurlijke rapportage 2019.
De heer Bouwmeester deelt een compliment uit voor de resultaten van de
inspanningen van de VRU op het gebied van de Wet banenafspraak.
De heer Van Domburg constateert dat 70% van het ziekteverzuim door
psychische factoren komt en vraagt naar een mogelijk verband met de
AED-inzetten.

Besluit

De secretaris zegt ernaar te streven om eind 2020 15 garantiebanen te
realiseren. De relatie tussen het ziekteverzuim en de AED-inzetten is op dit
moment niet meetbaar.
Conform gevraagd besluit.

Agendapunt 11

Bestuurlijke planning 2019/2020

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van het verkorte programma van de VRUbestuursconferentie 2019 en de behandeling van het visitatierapport;
2. kennis te nemen van de bestuurlijke planning voor de vergaderingen
van het algemeen en dagelijks bestuur VRU in 2020.
Conform gevraagd besluit.

Besluit
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Agendapunt 12

Sociaal jaarverslag 2018

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van het sociaal jaarverslag 2018.

Besluit

Naar aanleiding van een vraag van de heer Janssen zegt de secretaris dat
een OSIO-melding gaat over onveilige situaties, incidenten en/of
ongevallen. In het geval van de VRU betreft het vrijwel nooit onveilige
situaties, maar gaat het voornamelijk om ongevallen.
Conform gevraagd besluit.

ALGEMEEN
Agendapunt 13

Rondvraag
De heer Van der Touw brengt het symposium van het ministerie van
Defensie van 27 september in Havelte onder de aandacht.

Agendapunt 14

Sluiting
De heer van Zanen sluit om 14:35 uur de vergadering onder dankzegging
aan de aanwezigen.
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