Verslag vergadering AB VRU 07 februari 2022
Locatie: digitaal
Quorum: aanwezig
Classificatie: openbaar
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Coördinerend functionaris

De heer F. Halsema
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Mevrouw N.A.M. Rigter

Politiechef Midden-Nederland

Namens deze, de heer J. van Renswoude
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Mevrouw C.M. Angevaren
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Mevrouw D. Raaijmakers

Notulist VRU

Mevrouw B. Kortekaas

Niet aanwezig
Leden
Burgemeester gemeente EEMNES

De heer R. van Benthem

Burgemeester gemeente VEENENDAAL

De heer K.J.G. Kats

Deelnemers
Coördinerend dijkgraaf

De heer J. Haan

Genodigden
Bestuurder RAVU

De heer J.P. Versluis, arts MBA

ALGEMEEN
Agendapunt 01

Opening
De voorzitter opent de vergadering en informeert de genodigden dat de vergadering live
wordt uitgezonden. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Janssen, Kats en
Van Benthem. De heer Janssen wordt vervangen door locoburgemeester Jansen.
Een bijzonder welkom voor mevrouw Jansen - van Harten. Dit betreft haar eerste reguliere
vergadering van het algemeen bestuur als burgemeester van de gemeente Woudenberg.

Agendapunt 02

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Deze reguliere vergadering heeft een beperkte
agenda en kan vroegtijdig worden afgerond.

Agendapunt 03

Mededelingen
De voorzitter heeft een mededeling over de herijking van de systematiek van het dagelijks
bestuur. Tijdens de bestuursconferentie van 22 september jl. is gesproken over het bestuur,
de representatie en het ritme van het aan- en aftreden van leden van het dagelijks bestuur. Er
is behoefte aan nieuwe instroom en een goede vertegenwoordiging van zowel grote als kleine
gemeenten. Het dagelijks bestuur werkt op dit moment aan een voorstel dat tegemoet komt
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aan de wensen van het algemeen bestuur. Er komt een schema van het aan- en aftreden en
er zal mogelijk een functie aan het dagelijks bestuur worden toegevoegd, waarbij rekening
wordt gehouden met een logische verdeling van de verschillende portefeuilles. Om deze
aanpassingen te kunnen formaliseren wordt een wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling VRU voorbereid. Het voorstel wordt geagendeerd voor de volgende vergadering van
het algemeen bestuur.
Aanvullend doet de secretaris de volgende mededelingen:
In aansluiting op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en de installatie van
de nieuwe gemeenteraadseden op 30 maart 2022 is de VRU bezig met het organiseren
van raadsinformatiebijeenkomsten. Op 19 april, 3 mei en 10 mei 2022 worden alle
raadsleden uitgenodigd om deel te nemen aan een interactief programma om kennis te
maken met de VRU. Daarnaast wordt er op 7 april 2022 een informatiemarkt
georganiseerd vanuit de Provincie Utrecht, waar de VRU in zal participeren.
Er is door de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. De VRU is een voorstel aan het uitwerken met de gevolgen voor de
gemeenschappelijke regeling VRU. Voor het advies wordt door de VRU afstemming
gezocht met andere grote gemeenschappelijke regelingen binnen onze regio om te
komen tot een gezamenlijk advies voor de invulling. Dit wordt geagendeerd voor de
volgende vergadering van het dagelijks bestuur op 7 maart 2022 en het algemeen
bestuur op 28 maart 2022.
Medio december jl. heeft de VRU vanuit de DPG het verzoek gekregen om bij te dragen
aan de boostercampagne. Vervolgens hebben ongeveer 130/140 collega’s van de VRU
zich ingezet om de GGDrU te helpen. Zowel medewerkers in vaste dienst als vrijwilligers
hebben hieraan bijgedragen en dit als zeer waardevol ervaren.
Het algemeen bestuur is in de vergadering van 8 november jl. geïnformeerd over de
reorganisatie van de directie Brandweerrepressie. Het definitieve plaatsingsplan is
vastgesteld door de Plaatsingsadviescommissie (PAC) en de bestuurlijk
portefeuillehouder HRM. Hierop zijn geen bezwaren ontvangen. Derhalve is de
reorganisatie definitief met ingang van 1 januari jl.
Voor de nieuwbouw van de meldkamer Midden-Nederland (MK MNL) in Hilversum heeft
de Politie een aanbesteding gedaan. Deze aanbesteding is gestaakt omdat er geen partij
binnen de gestelde normen heeft geoffreerd. Op dit moment wordt er gekeken naar de
mogelijkheden om toch binnen het raamwerk of op een andere plek de nieuwe
meldkamer te realiseren. Voor de VRU moet de meldkamer er uiterlijk 2025 zijn, én
werkend. Er zijn eerder afspraken met de Politie gemaakt over een financiële
compensatie voor het uitstel van de meldkamer. Mocht dit weer optreden, dan zullen er
opnieuw afspraken worden gemaakt.
De Inspectie van Justitie en Veiligheid heeft het rapport uitgebracht over de beveiliging
van gemeenschappelijke, door alle disciplines gebruikte meldkamersystemen, die door
de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) beheerd worden. Dit rapport zal deze
week worden toegezonden via een bestuurlijke mededeling. Het onderzoek is gericht op
het inrichten en borgen van risicomanagement. Er is geconcludeerd dat het een
toegevoegde waarde zou hebben als er een integrale check zou komen. De VRU gaat het
rapport bestuderen en kijken wat de impact voor de meldkamer is.
De heer Fröhlich heeft vragen van zijn raad gekregen over de stand van zaken aangaande de
taakdifferentiatie voor de brandweer en de Europese regels. De voorzitter herkent de vragen
en geeft aan dat er in het Veiligheidsberaad is gewisseld dat er door Nederlandse juristen een
andere juridische interpretatie van de richtlijn is gekomen. Dit gaat potentieel helpen om het
goed te regelen. De secretaris legt uit dat de taakdifferentie uit vier bouwstenen bestaat en
dat men op dit moment werkt aan de eerste bouwsteen. De VRU is aan het bezien wat de
(financiële) impact daarvan is op de organisatie, de vrijwilligheid en de inzet. Er wordt ook
meegenomen hoe de financiële impact gefinancierd gaat worden. Mevrouw Angevaren vult
aan dat de eerste bouwsteen een verplichtend karakter heeft waarbij de VRU vrijwilligers niet
meer kan kazerneren en ook niet kan consigneren. De impact daarvan wordt op dit moment
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bekeken, samen met de werkgroep onder leiding van de heer Kolff die de implementatie van
de eerste bouwsteen in heel Nederland begeleidt. Voor de zomer wordt daar een eerste
resultaat van verwacht. De VRU neemt nog geen onomkeerbare besluiten en is met name in
afwachting van de financiële claim en de impact daarvan.
De heer Isabella vraagt of het mogelijk is om een stuk tekst over dit onderwerp te ontvangen,
om de raden goed te kunnen informeren. De voorzitter reageert dat dit mogelijk is, maar
benadrukt dat het dossier in beweging blijft en dat de tekst snel kan veranderen.
Agendapunt 04

Ingekomen en uitgaande stukken

Gevraagd besluit

1.

Besluit

De voorzitter geeft een korte toelichting op de ingekomen brief van de gemeente Eemnes,
waarin wordt verzocht om de demarcatielijst op een aantal punten aan te passen. Het
algemeen bestuur heeft besloten om in de aanloop naar de nieuwe beleidsplanperiode het
bestuurlijke gesprek te voeren over de regionalisering van de huisvestingslasten. De eerste
verkennende bespreking staat gepland op 20 april 2022. Ter voorbereiding hierop wordt input
bij de gemeenten opgehaald. Bij dit gesprek wordt ook de zienswijze van de gemeente
Eemnes betrokken.
Conform gevraagd besluit.

Agendapunt 05

Verslag vergadering AB VRU 08 november 2021

Gevraagd besluit

1.

kennis te nemen van het overzicht ingekomen en uitgaande stukken.

het verslag van de vergadering AB VRU 08 november 2021 vast te stellen.

Het verslag is op 15 november jl. aan de leden van het AB verstrekt. Er zijn geen inhoudelijke
wijzigingen doorgevoerd.

Besluit

De secretaris doet naar aanleiding van het verslag enkele mededelingen:
Pagina 2 (mededelingen): het onderzoek naar het arbeidsongeval in Den Dolder wordt zo
zorgvuldig mogelijk behandeld en begeleid. De stand van zaken is dat er een
conceptdagvaarding is ontvangen. De VRU is zich aan het beraden op een passende
zienswijze en heeft tot 21 april 2022 de tijd gekregen om dit in te dienen. Er is nog geen
uitsluitsel of dit gaat leiden tot een bestuursrechtelijke of strafrechtelijk vervolg.
Pagina 4 (2e bestuurlijke rapportage): voor de volgende vergadering wordt een voorstel
geagendeerd ten aanzien van de invulling van de functie Calamiteiten Coördinator.
Pagina 6 (evaluatie uitvoering AED-taak): het algemeen bestuur heeft gevraagd te
verkennen in hoeverre de doormeldingen van reanimaties naar de
brandweermeldkamer kunnen worden geoptimaliseerd. In de BAC brandweerrepressie is
gesproken over de pilot die gestart is om eenheden slimmer er sneller te kunnen
alarmeren. Daarnaast vindt overleg plaats met de meldkamer ambulance over de
aanpassing van de processen zodat meldingen sneller doorgezet kunnen worden naar de
brandweereenheden.
Conform gevraagd besluit.

TER BESPREKING
Agendapunt 06

Zienswijzen kadernota VRU 2023

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van de zienswijzen op de kadernota 2023;
2. de voorgestelde lijn in de kadernota 2023 in de ontwerpbegroting 2023 te verwerken.
De heef Naafs leidt het onderwerp in. De kadernota VRU 2023 is op 8 november jl. door het
algemeen bestuur vastgesteld. Op 22 november jl. is de kadernota aan de gemeenten
gestuurd met het verzoek uiterlijk 3 februari jl. zienswijzen kenbaar te maken. Van alle
gemeenten is een zienswijze ontvangen. Daarvan hebben 15 zienswijzen de status ‘concept’
en 11 zienswijzen de status ‘definitief’. De algemene strekking is dat 25 gemeenten steun
verlenen aan het (financiële) kader in de kadernota 2023 of geen zienswijze indienen. Eén

Pagina

4

gemeente steunt het financiële kader van de Kadernota 2023 niet en verzoekt om een
voorstel te doen om de loon- en prijscompensatie binnen de begroting op te vangen.
Hij vervolgt dat er naast de steun voor de financiële kaders en complimenten over de aanpak
en de helderheid van de stukken verschillende gemeenten vragen om betrokken te blijven
worden bij een aantal ontwikkelen, zoals taakdifferentiatie, de Omgevingswet en de evaluatie
van de Wet veiligheidsregio’s. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om
de financiële risico’s nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare
weerstandscapaciteit. Daarnaast verzoekt een aantal gemeenten om een eventueel positief
rekeningresultaat te laten terugvloeien naar gemeenten.
Het is bekend dat de gemeenten het financieel moeilijk hebben en dit is ook terug te zien in
de reacties. Uit de zienswijzen blijkt dat de voorgestelde lijn op brede steun kan rekenen; juist
ook omdat de kadernota voor 2023 sober is ingestoken. Het voorstel om de loon- en
prijsaanpassing binnen de begroting op te vangen past niet binnen de financiële afspraken,
die destijds met de deelnemende gemeenten zijn gemaakt. De VRU hanteert dezelfde loonen prijsbijstelling als dat de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds. Voor 2023 gaat dit
nog in het gemeentefonds worden verwerkt. Bovendien wordt er nog een bestuurlijk gesprek
gevoerd over het wegvallen van de OMS-opbrengsten.
Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen tot en met 3 februari jl. stelt het
dagelijks bestuur voor de voorstellen uit de kadernota ongewijzigd te verwerken in de
ontwerpbegroting 2023 en conform een aantal verzoeken in de zienswijzen de financiële
risico’s voor zover mogelijk nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare
weerstandscapaciteit. Dit komt ook terug in de begroting 2023.
Zowel de ontwerpbegroting 2023 als de jaarstukken over 2021, met het voorstel voor de
resultaatbestemming, worden ook nog voor een zienswijze aan de gemeenten voorgelegd,
voordat deze in juli definitief worden vastgesteld. De opmerkingen over de bestemming van
het rekeningresultaat worden meegenomen in het voorstel bij de jaarstukken en de
ontwerpbegroting. De heer Naafs geeft tot slot aan dat de verwachting is dat er een positief
resultaat uitkomt. De hoogte van het positieve resultaat is pas zeker als de accountant het
heeft goedgekeurd.
De heer Bouwmeester dankt de heer Naafs voor de toelichting en geeft aan dat de gemeente
Leusden geen zienswijze heeft ingediend. Hij verzoekt wel om met voorstellen te komen naar
aanleiding van het wegvallen van de OMS opbrengsten, zoals bij de behandeling van de
begroting 2022 is toegezegd. De heer Naafs bevestigt dat is toegezegd om in aanloop naar de
nieuwe beleidsperiode de bestuurlijke afweging te maken of de daling van de OMSopbrengsten vanaf 2024 via een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke keuzes
dit vergt in de taakuitvoering. Deze toezegging staat en wordt ook meegenomen in het proces
van het nieuwe beleidsplan en de kadernota 2024.

Besluit

De heer Reinders wil de VRU bedanken voor het feit dat er rekening wordt gehouden met de
financiële positie van de gemeenten. In de gemeente Stichtse Vecht is het goed ontvangen
dat de VRU juist in deze tijd de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU niet heeft
verhoogd. In het verlengde daarvan roept hij de VRU op om, daar waar mogelijk, op deze lijn
door te gaan.
Conform gevraagd besluit.

TER INFORMATIE
Agendapunt 07

Digitale veiligheid en cybergevolgbestrijding

Gevraagd besluit

1.

kennis te nemen de ‘three-pager digitale veiligheid, cyberwaakzaamheid en
cybergevolgbestrijding’ met daarin een toelichting op de stand van zaken binnen de
Veiligheidsregio Utrecht;
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2.

kennis te nemen van het voornemen om in de vergadering van het algemeen bestuur
van 28 maart 2022 een voorstel ter besluitvorming voor te leggen waarin wordt ingegaan
op de ondersteunende rol die de VRU kan bieden aan gemeenten indien zij zelf getroffen
worden door een digitale verstoring.
De heer Backhuijs leidt het onderwerp in en geeft aan dat het een tussenstap is om het
bestuur nu te informeren. In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 maart 2022 zal
er een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. De heer Backhuijs benadrukt dat
cyberveiligheid van de eigen bedrijfsvoering van gemeenten een eigen verantwoordelijkheid
blijft. In het voorstel zal duidelijk worden wanneer en waar de gemeenten een beroep kunnen
doen op de VRU bij de verschillende onderdelen van cyber. Opmerkingen kunnen nog worden
meegenomen in de uitwerking van het voorstel.
De heer Molkenboer vult aan dat er ook in de BAC Risicobeheersing is gesproken over dit
onderwerp. De BAC heeft meegegeven dat er ordening ten aanzien van de verschillende
thema’s aangebracht dient te worden. Er moet ook goed worden nagedacht wat de eigen
verantwoordelijkheid is en hoe andere veiligheidsregio’s het doen. De BAC wil ervoor
waarschuwen dat veel kennis in huis wordt gehaald, maar dat tegen de kennis die nodig is
bijna niet tegenaan gewerkt kan worden. Dat vereist dat er goed wordt doordacht wat het
betekent als de VRU en gemeenten willen helpen bij een digitale verstoring. Tot slot is het
verstandig om na te gaan met welke partners er eventueel samengewerkt kan worden aan de
voorkant.
Mevrouw Meerts vraagt zich af wat de meerwaarde van de VRU is ten aanzien van NCTV,
NCSC, CERT, IT-leveranciers en regionale ICT-verbanden. Op 27 november 2020 is er een
rapport verschenen van het IFV over cybergevolgbestrijding. Mevrouw Meerts vraagt of het
mogelijk is om die aanbevelingen mee te nemen in het voorstel. Ze geeft ook aan behoefte te
hebben aan een netwerkkaart, om te laten zien hoe het speelveld eruit ziet. Het afbakenen
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is van belang, om te voorkomen dat er dubbel
werk wordt gedaan.
De heer Van der Pas wil graag weten wat gemeenten nog meer moeten organiseren bovenop
wat ze zelf al hebben georganiseerd. Hij vraagt of de VRU een actueel continuïteitsplan heeft
en of deze kan worden gedeeld met gemeenten.
De heer Potters is blij dat er wordt nagedacht over wat de VRU kan bieden aan
ondersteuning, omdat hij vindt dat gemeenten redelijk kwetsbaar zijn bij een digitale
verstoring. De GRIP-structuur is met name ingericht op een fysieke verstoring en
maatschappelijke ontwrichting, maar een digitale verstoring kan ook grote maatschappelijke
effecten hebben. Hij zou graag een keer een oefening willen hebben die vanuit het digitale
domein ontstaat, maar ook gevolgen heeft voor het fysieke domein. Hier wordt nationaal ook
voor gewaarschuwd. Hij wil weten hoe kwetsbaar gemeenten zijn, hoe er wordt omgegaan
met de overstap van digitaal naar fysiek en wie welke verantwoordelijkheid dan heeft.
De heer Isabella sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Meerts als het gaat over de
toegevoegde waarde van de VRU. De VRU heeft een construct als het gaat om
crisisbeheersing. Voor de organisatie maakt het niet uit of een maatschappelijke ontwrichting
via het digitale domein of via het fysieke domein binnenkomt. Hij is op zoek naar de
meerwaarde van wat de VRU denkt te moeten gaan doen als het gaat om digitale cybercrime.
De heer Backhuijs reageert dat de opmerking van mevrouw Meerts terecht is en dat er moet
worden voorkomen dat er dingen dubbel worden gedaan. Iedereen heeft de neiging om
rondom dit thema een stap naar voren te willen zetten, terwijl er al veel gebeurd. Voor
gemeenten is zowel aan de voorkant als de achterkant een informatiebeveiligingsdienst
beschikbaar, dus het gaat er vooral om wat de VRU daar nog aan kan toevoegen. Het is een
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goed idee om een netwerkkaart op te stellen, om duidelijk te maken waar we wel én niet van
zijn en waar die verantwoordelijkheid ligt.
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Potters reageert de heer Backhuijs dat er al
sprake is van veel ondersteuning en dat dit goed in beeld moet worden gebracht. Als het gaat
over de GRIP-structuur, dan kan dit van langdurige aard zijn en dan lijkt het meer op
bijvoorbeeld een pandemie dan op een flitsramp. Dit onderscheid wordt ook gemaakt in het
stuk. Waar de VRU zich wel op moet voorbereiden zijn de gevolgen van bijvoorbeeld
stroomuitval. Dat kan vanuit cyber ontstaan, maar het kan ook door blikseminslag ontstaan.
Het is niet de bedoeling dat de VRU alles met betrekking tot cyber naar zich toe trekt.
Mevrouw Van Elk reageert op de vraag van de heer Van der Pas of de VRU een
continuïteitsplan heeft. De VRU heeft alleen een continuïteitsplan voor de crisisorganisatie.
Voor de ICT-organisatie heeft de VRU een self-assessment ‘Baseline Informatiebeveiliging
Overheid’ (BIO) gedaan, om te kunnen zien op welke gebieden er extra maatregelen genomen
moeten worden en op welke gebieden er al goed wordt gescoord. De VRU heeft naar
aanleiding daarvan een plan opgesteld waar hard aan wordt gewerkt, om de risico’s op
cyberveiligheid te verminderen.

Besluit

De voorzitter concludeert dat er goede inhoudelijke opmerkingen zijn gemaakt over het
afbakenen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat is terecht aangegeven en in die
lijn zullen de vervolgstappen gezet worden.
Conform gevraagd besluit.

ALGEMEEN
Agendapunt 08

Rondvraag
De heer Bouwmeester heeft te horen gekregen dat er grote zorgen zijn over het
opleidingstraject van onder andere chauffeur en bevelvoerder. Door COVID-19 heeft een en
ander stilgelegen, terwijl er op een aantal posten vacatures zijn die zo snel mogelijk vervuld
moeten worden. Hij wil hier graag aandacht voor vragen. Er is alle begrip voor dat er door
Covid-19 een achterstand is ontstaan, maar er is behoefte aan een plan hoe deze achterstand
weggewerkt gaat worden.
Mevrouw Angevaren bevestigt dat COVID-19 invloed heeft gehad op de mogelijkheid om
opleidingen voor de brandweer te organiseren. De voor de paraatheid meest noodzakelijke
opleidingen (manschap, bevelvoerder) konden voor het grootste gedeelte wel doorgaan,
maar dit gold niet voor andere speciale opleidingen. De rijopleidingen hebben bijvoorbeeld
stilgelegen, omdat rijscholen geen toestemming hadden om werkzaamheden uit te voeren.
Hierdoor is vraag en aanbod verstoord en is er helaas een wachtlijst ontstaan. Dat betekent
dat er nu hard wordt gewerkt aan een inhaalslag, in nauw overleg met de posten.
De heer Bouwmeester had begrepen dat dit ook gold voor het opleidingstraject van
bevelvoerder en vraagt of dat dan komt door de huidige inhaalslag. Mevrouw Angevaren legt
uit dat manschappen en bevelvoerders niet in de volle breedte zijn doorgegaan, maar wel zo
veel mogelijk. Daarvoor geldt ook dat er op dit moment wordt gewerkt aan een inhaalslag.

Agendapunt 09

Sluiting
De voorzitter sluit om 13.40 uur de vergadering.
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