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Multi›Nieuws
Implementatie van het regionaal crisisplan van start
‘iRCP: de nieuwe crisisorganisatie is van ons allemaal’

Nu het statisch deel van het regionaal crisisplan (RCP) 
voor Gelderland-Zuid vastgesteld, is in oktober het vervolg 
van het project van start gegaan onder de noemer iRCP. 
De i van implementatie, want dat is de fase die nu is aan-
gebroken, en de i van iedere individuele functionaris die 
zich zijn rol en verantwoordelijkheden in de nieuwe crisis-
organisatie eigen gaat maken in de komende implementa-
tiejaren. Een interview met Marcel Meeuse, hoofd van het 
Veiligheidsbureau en projectleider van iRCP.

KLIK HIER 
voor meer infor-
matie over het 
(statisch deel 
van) regionaal 

crisisplan

“De invulling van het statische deel 
van het regionaal crisisplan, dat in 
juli is vastgesteld door het algemeen 
bestuur van de veiligheidsregio, gaat 
nu beginnen. Er is veel werk gestoken 
in dit eerste deel maar het tweede deel 
van de klus, de implementatie, heeft 
nog meer voeten in de aarde”, aldus 
Marcel Meeuse. “De samenwerking 
tussen de diensten en de gemeenten 
wordt nu heel erg belangrijk. Zo moe-

ten er procesbeschrijvingen worden 
gemaakt, waarmee ook de afhanke-
lijkheden van elkaar in kaart worden 
gebracht. Ook de mensen die moeten 
gaan opereren in de nieuwe crisisorga-
nisatie, worden hierbij betrokken. We 
maken de komende jaren de stap van 
papier naar het ‘echte’ leven.”

Nieuwe benamingen 
De projectgroep iRCP, die de imple-
mentatie van het regionaal crisisplan 
coördineert, bestaat uit vertegenwoor-
digers van de geneeskundige hulpverle-
ning (GHOR), gemeenten, brandweer, 
communicatie en politie. Half oktober 
kwam de projectgroep voor het eerst 
bijeen, tevens de officiële aftrap van 
het implementatietraject. “We zijn 
goed en gemotiveerd van start gegaan. 
Iedereen heeft zin om stappen te 
gaan zetten. We beseffen dat het een 
langdurig project is, de einddatum is 
1 januari 2015. Daarom willen we de 
mensen die betrokken zijn bij de regio-
nale crisisorganisatie ook heel bewust 
meenemen in het proces en regelma-
tig over de voortgang van iRCP op 
de hoogte houden, zowel multi- als 
monodisciplinair. Het begint eigenlijk 
al op 1 januari 2012, want vanaf dan 
werken we met de nieuwe benamin-
gen uit het RCP, zoals de algemeen 
commandanten in het Regionaal 
Operationeel Team (ROT) en de offi-

cier van dienst bevolkingszorg in het 
Commando Plaats Incident (COPI).”

Stap voor stap naar 1 januari 2015
“Ook gaan we opleiden, trainen en 
oefenen met en in de nieuwe struc-
tuur. De inzet van de veiligheidsregio 
is om mensen gaandeweg aan de 
nieuwe crisisorganisatie te laten wen-
nen en ermee te werken. Zodat er niet 
op 1 januari 2015 opeens iets nieuws 
is. Dat is juist precies hoe het niet zou 
moeten: op 1 januari 2015 zijn we 
klaar, en staat de organisatie die we 
nu stap voor stap op gaan bouwen. 
Een crisisorganisatie die goed op 
elkaar is ingespeeld, met zeer ervaren 
en deskundige mensen.”

Grootschalige stroom-
storing: GRIP 4 
Vrijdagmorgen 21 oktober 2011 ont-
stond er kort na zeven uur in de och-
tend een kleine brand in een trans-
formator van een schakelverdeelsta-
tion aan de Wethouder Schootslaan 
in Tiel. Bij een dergelijk incident 
wordt automatisch de stroom uit-
geschakeld. Gevolg was een grote 
stroomstoring in de Betuwe, delen 
van Maas en Waal en in de Tieler-, 
Culemborger- en Bommelerwaard.  
Er werd in een vroeg stadium multi-
disciplinair opgeschaald. In verband 
met de omvang van het effectgebied, 
dat verspreid was over een groot 
aantal gemeenten, kondigde de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
GRIP 4 af. Stroomleverancier TenneT 
kon snel bijschakelen. Om 10.00 
uur had het gebied weer stroom en 
schaalde de crisisorganisatie weer af. 
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Verschillende secretarissen gaven aan 
dat de financiële consequenties wel 
eens een harde dobber zouden kunnen 
zijn bij de bestuurlijke behandeling in 
hun gemeenten. In een tijd van ingrij-
pende bezuinigingen op met name 
sociale en maatschappelijke voor-
zieningen is het voor gemeenteraden 
moeilijk om te besluiten extra geld, 
boven op wat er in de gemeentelijke 
begroting staat, over te dragen aan 
de veiligheidsregio. Iedereen begrijpt 
dat dit een duivels dilemma is voor de 
lokale gemeentebesturen. Gemeenten 
en veiligheidsregio zijn het dan ook 
honderd procent met elkaar eens dat 
alles op alles gezet moet worden om 
extra kosten zoveel mogelijk te beper-
ken en daar gezamenlijk een inspan-
ning voor te doen. Tussen gemeente-
secretarissen en veiligheidsregio was 
ook geen fundamenteel verschil van 
mening over de volledigheid van de 
methodiek die is toegepast om de 

Conferentie gemeentesecretarissen 
Regionalisering brandweer centraal
Op 14 september kwam een groot aantal gemeentesecre-
tarissen van gemeenten uit de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid bijeen om samen met  directeur van de VRGZ Marijke 
van Veen de laatste stand van zaken rond het project ‘regi-
onalisering brandweer’ te bespreken. Speciale aandacht 
ging daarbij uit naar de bevindingen van de bespreking in 
de colleges van B&W en de gemeenteraden van de raads-
informatienota en de indicatieve financiële gegevens die 
daarin zijn gepresenteerd. 

indicatieve bijdragen te berekenen. 
Zoals één van de secretarissen zei: “De 
uitkomst van de berekening is niet 
leuk, maar hij is wel op een accurate 
manier tot stand gekomen.”   

Ontvlechtingskader nader besproken
Ook is er stil gestaan bij het zogeheten 
ontvlechtingskader. Dit kader vormt 
het raamwerk waarlangs de bijdrage 
van elke gemeente aan de veiligheids-
regio wordt bepaald. De gemeentese-
cretarissen hebben dit ontvlechtings-
kader inmiddels met elkaar in hun 
kringbijeenkomsten besproken. 

Op donderdag 6 oktober deed de 
VRGZ mee aan een landelijke test van 
het nationale noodnet. Het noodnet 
is een landelijke telefoonnetwerk voor 
communicatie tussen overheden en 
de hulpdiensten, dat gebruikt kan 
worden tijdens rampen waarbij het 
reguliere openbare telefoonnet uit is 
gevallen of overbelast is geraakt.

Telefoon, fax en e-mail
Hester Nijhof van de sector 
Veiligheidsbureau organiseerde de 
oefening, waar de achttien gemeenten, 

Goedbezochte ROT-
informatiebijeenkomst  

regionaal crisis-
plan (RCP). 

Evaluatie ‘Weurt’
Marcel Meeuse, 
hoofd van het 
Veiligheidsbureau, 
nam een aantal 
aanbevelingen 
en conclusies uit 
het evaluatierap-

port van de zeer grote brand in Weurt 
vorig jaar oktober door, wat leidde 
tot een betrokken discussie. Tot slot 
praatte Ad Vervuurt van de sector 
GHOR de aanwezigen bij over zorg-
continuïteit. Op pagina 3 en 4 van 
deze Multi>Nieuws leest u meer over 
zorgcontinuïteit.

Op donderdag 15 september werd op 
het politiebureau in Nijmegen weer 
een informatiebijeenkomst op basis 
van ‘vrije instroom’ gehouden voor 
ROT-functionarissen uit de regio. 
In een goed gevulde vergaderzaal 
trapte Lukas Vermeulen van de sector 
Veiligheidsbureau af met een presen-
tatie over de stand van zaken rond het 

Nationaal noodnet getest
Omroep Gelderland, overheden zoals 
provincie Gelderland, Waterschap 
Rivierenland en omliggende veilig-
heidsregio’s aan mee deden. De test 
werd gehouden vanuit het ROC in het 
politiebureau in Nijmegen, waar ook 
rode ‘noodnettelefoons’ staan. Het 
noodnet werd telefonisch, per fax en 
per e-mail getest. Er werd bijgehouden 
of de andere partij bereikbaar was en 
of alles naar behoren werkte. Hester 
Nijhof: “De oefening is naar tevreden-
heid verlopen.” De resultaten van de 
test en de vervolgacties hierop worden 

momenteel in kaart gebracht en in de 
volgende editie van Multi>Nieuws terug-
gekoppeld. 

‘Extra kosten 

zoveel mogelijk 

beperken’
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Nieuw oefencentrum én -programma voor de brandweer
‘2012 wordt een uitdagend oefenjaar’
Dit jaar vond de laatste oefenweek plaats in Weeze voor 
officieren van dienst van de brandweer in Gelderland-Zuid. 
Ook een einde aan de huidige oefencyclus (2008-2011) 
van het regionaal realistisch oefenprogramma voor man-
schappen en bevelvoerders. In 2012 gaan officieren, man-
schappen en bevelvoerders samen oefenen op het oefencen-
trum in Ambt Delden. 

Iemand die alles weet over de keuze 
voor dit oefencentrum en het nieuwe 
oefenprogramma is Henk Teeuw van 
de sector Brandweer. Hij is voorzitter 
van de projectgroep die de opdracht 
kreeg het realistisch oefenen vanaf 
2012 uit te werken. “We hebben ons 
hierbij laten leiden door de ervaring en 
deskundigheid vanuit het brandweer-
veld. Het resultaat is een uitdagend 
oefenprogramma in 2012”, aldus een 

enthousiaste Henk Teeuw. 
Als uitgangspunt kreeg de project-
groep mee dat manschappen, bevel-
voerders en officieren van dienst in 
de nieuwe oefencyclus gezamenlijk 
oefenen. 

Marktoriëntatie 
Henk: “De projectgroep startte met 
een uitgebreide marktoriëntatie onder 
vijf bedrijven. De uitkomsten hiervan, 
de ervaringen uit voorgaande jaren en 
de wensen vanuit het veld leidden tot 
een uitgebreid programma van eisen. 
In april van dit jaar is vervolgens de 
Europese aanbesteding gepubliceerd. 
We ontvingen drie offertes die we 
naast het programma van eisen heb-
ben gelegd. De firma G4S met het 
oefencentrum in Ambt Delden kwam 

op basis van de gunningscriteria als 
beste uit de bus.” 
Toch ging de projectgroep niet over 
één nacht ijs. Henk legt uit: “We wil-
den eerst zelf ervaren of G4S het ook 
echt waar kan maken. Op 20 augustus 
is daarom een testdag georganiseerd 
op het oefencentrum.  Basiseenheden 
van een viertal clusters en twee offi-
cieren van dienst namen aan de test 
deel.” 

Positief
De resultaten van de testdag waren 
voor het grootste deel positief. Henk: 
“Een aantal zaken verdient nog aan-
dacht. Die zijn besproken met G4S. 
Niets staat samenwerking meer in de 
weg. Het contract met G4S is inmid-
dels ondertekend. Dit contract geldt 
overigens voor 2012, met een mogelij-
ke optie tot verlenging tot 2013/2014. 
Volgend jaar kijken we hoe we het rea-
listisch oefenen verder vormgeven.” 

Blokken
Het nieuwe oefenprogramma in 2012 
kent elf blokken van drie dagen. De 
manschappen en bevelvoerders oefe-
nen een dag. Per dag trainen er vier 
basiseenheden. Het dagprogramma 
omvat in de ochtend een aantal ele-
mentaire oefeningen. Daarna staat 
vervolgens een aantal inzetoefeningen 
op het programma die variëren van 
middel tot ‘middel neigend tot groot’. 
De officieren oefenen alle drie de 
dagen. Per blok van drie dagen wor-
den vier officieren geoefend. 

De oefenweek voor officieren van 
dienst in Weeze kende ook de multi-
dag, waarbij gezamenlijk met de offi-
cieren van dienst-Politie en officieren 
van dienst-Geneeskundig werd geoe-
fend. Het nieuwe realistisch oefenpro-
gramma is puur monodisciplinair van 
opzet. Henk: “Gezien de frequentie en 
intensiteit van het nieuwe oefenpro-
gramma in 2012 is het niet mogelijk 
om hieraan het multi-oefenen te kop-
pelen. Uiteraard blijven de reguliere 
trainingen van het multidisciplinaire 
team op de plek van het incident 
(COPI) bestaan. Ook de virtuele trai-
ningen blijven multidisciplinair van 
opzet.”

Meerwaarde
Het nieuwe oefenprogramma waarbij 
manschappen, bevelvoerders en offi-
cieren gezamenlijk oefenen is redelijk 
uniek te noemen voor Nederlandse 
begrippen, evenals het Europees aan-
bestedingstraject. Henk: “We horen 
geluiden vanuit het land die aangeven 
dat we vernieuwend en vooruitstre-
vend bezig zijn. Dat is erg leuk om te 
horen.” Henk ziet ook duidelijk meer-
waarde in het gezamenlijk oefenen: 
“We krijgen hierdoor uniformiteit in 
onze wijze van optreden. Bovendien 
levert dit ook een groot financieel 
voordeel op.”  

Op dinsdag 4 

oktober onderte-

kenden Marijke 

van Veen, directeur 

Veiligheidsregio/regi-

onaal commandant,  

en de directeur van 

G4S, Gijs Liesker, het 

contract voor het rea-

listisch oefenen van de 

brandweer.    
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Vijf vragen over zorgcontinuïteit onder bijzondere omstandigheden
‘Kun je als zorginstelling 72 uur zelfredzaam zijn?’
Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbe-
reiding op bijzondere omstandigheden die invloed hebben 
op het (blijven) bieden van verantwoorde zorg. De GHOR 
adviseert, ondersteunt en faciliteert zorginstellingen in 
Gelderland-Zuid hierbij. Multi>Nieuws legde vijf vragen 
over zorgcontinuïteit voor aan GHOR-medewerker Ad 
Vervuurt. 

1. Wat verstaan we precies onder 
‘zorgcontinuïteit’?
“Het leveren van verantwoorde zorg 
in een instelling stopt niet tijdens een 
ramp. Ook dan hebben de cliënten 
recht op onderdak, voedsel en drink-
water, maar ook op de juiste medica-
tie en verzorging. Om je als zorginstel-
ling te wapenen tegen de gevolgen van 
rampen is een goede voorbereiding 
en planvorming heel erg belangrijk. 
Plannen op het gebied van zorgcon-
tinuïteit bieden instellingen het kader 
om tijdens een ramp de randvoor-
waarden te kunnen organiseren die 
het continueren van de levering van 
verantwoorde zorg mogelijk maken.”

2. Wat staat er in de Wet veiligheids-
regio’s over zorgcontinuïteit?
“In de wet staat dat het een verant-
woordelijkheid van de instellingen zelf 
is om zich voor te bereiden op bijzon-
dere omstandigheden. Het GHOR-
bureau is aangewezen als toezichthou-
der. De GHOR faciliteert de zorgin-
stellingen en adviseert het bestuur.” 

3. Hoe keken zorginstellingen hier 
tegenaan?
“Instellingen waren onbekend met de 
GHOR, planvorming op het gebied 
van het garanderen van zorg onder bij-
zondere omstandigheden had weinig 
prioriteit en de resultaten waren uit-
eenlopend. Ook waren de plannen, als 
ze er al waren, vaak erg intern gericht 
en ontbrak een schakel met de hulp-
diensten en andere zorginstellingen.”

4. Hoe heeft de GHOR dit aange-
pakt?
“We zijn de planvorming gaan stimu-
leren. Daarvoor stelden we de vol-
gende vraag aan de zorginstellingen: 
kunnen je je als instelling 72 uur red-
den zonder bijstand van hulpdiensten 
en andere instellingen? Dat bleek 
een prikkelende vraag. Vervolgens 
hebben we de zorginstellingen in de 
regio samengebracht in het ‘platform 
zorgcontinuïteit’ om ze krachten te 
laten bundelen. De GHOR faciliteerde 
dit platform. Ook nu hebben we die 
faciliterende rol: we ontwikkelen pro-
ducten voor zorgcontinuïteit en zorgen 
voor digitale ondersteuning.”

5. Wat zijn die producten? 
“Het format Calamiteiten Manage-ment 
Plan (CMP) is een van die producten. 
Dit ondersteunt de instellingen bij het 
inrichten van de eigen calamiteiten-
structuur, zodat die naadloos aansluit 

bij de calamiteitenstructur van de 
overheden. Er zijn zeven gevolgen van 
disbalans gedefiniëerd waarop de zor-
ginstellingen kunnen anticiperen als 
het gaat om de continuïteit van zorg 
(zie kader - red.). Door het scheppen 
van voorwaarden verbindt het CMP de 
plannen rondom de zeven gevolgen.
Daarnaast regelt de hergroeperingre-
geling bij calamiteiten de tijdelijke 
opvang van mensen met een zorgbe-
hoefte bij collega-zorginstellingen. Het 
gaat dan om verpleeg- en verzorgings-
huizen, gehandicaptenzorg en geeste-
lijke gezondheidszorg.

De hergroeperingregeling wordt ook 
door de officier van dienst-Genees-
kundig en de meldkamer gebruikt als 
hulpmiddel bij het bepalen van de 
omvang van de hulpverlening. 
De regeling is digitaal te raadplegen 
en maakt snel inzichtelijk hoeveel cli-
enten zich in een instelling bevinden, 
hoe zelfredzaam deze zijn etc.
Tot slot is daar de leidraad evacuatie 
zorginstellingen. Bij de zorginstellingen 
bleek veel onduidelijkheid te heersen 
over de eigen rol en de rol van hulp-
diensten bij evacuatie. Een evacuatie 
van een zorginstelling is een ingrij-
pende maatregel met grote, organi-
satorische consequenties waarbij de 
continuïteit van de zorgverlening niet 
in gevaar mag komen. Het is daarom 
belangrijk om goed te weten wie welke 
verantwoordelijkheden heeft. De 
bedrijfshulpverleningsplannen moeten 
goed aansluiten op de procedures 
en structuur van de grootschalige 
rampenbestrijding, zodat de samen-
werking tussen gemeente, hulpverle-
ningsorganisaties en de zorginstelling 
optimaal verloopt. In de leidraad staat 
dit allemaal duidelijk beschreven.”

Zorgcontinuïteit: de zeven 
gevolgen van disbalans

1. sluiting van (delen) van de locatie 
2. een groot aanbod van cliënten 
3. verplaatsen van cliënten 
4. tekort aan personeel
5.  uitval nutsvoorzieningen,  

apparatuur en ICT
6. logistieke stagnatie
7. uitbraak infectieziekten



Multidisciplinaire teams COPI en ROT in actie bij ‘Een zorg minder’

Grote oefening in samenwerking met 
woonzorgcentrum en gemeente Heumen

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid oefent op 1 december 
een scenario dat voor een deel in het teken staat van zorg-
continuïteit: ‘Een zorg minder’. Het wordt een grote mul-
tidisciplinaire oefening, waarbij het COPI, het ROT en het 
GRMT van de gemeente Heumen in actie komen. Centrum 
voor Wonen en Zorg Maldenburch in Malden doet ook mee 
en is de locatie van de fictieve ramp. 

De oefening ‘Een zorg minder’ vormt het slotakkoord van 
een breder traject dat in 2011 is ingezet. Tijdens eerdere 
COPI- en ROT-trainingen en -oefeningen is dit jaar aan-
dacht besteed aan een aantal onderwerpen waar de veilig-
heidsregio verbeteringen in aan wil brengen. Deze onder-
werpen komen voort uit evaluaties van incidenten en de 
evaluatie van de eindoefening van 2010: Wisselspanning.
Voor het COPI ligt de nadruk bijvoorbeeld op onder 
meer analyseren en beslissen en voor het ROT op routine 
opdoen en communiceren. In het scenario van de oefening 

In 2009 deed woonzorgcentrum De Steegakker in Dodewaard (gemeente 

Neder-Betuwe) mee aan een grootschalige oefening van de hulpdiensten.

‘Een zorg minder’ komen deze aan-
dachtspunten terug. 

Zicht op knelpunten
Ook het zicht krijgen op specifieke 
knelpunten bij de ontruiming van een 
zorginstelling met (groepen) kwetsba-
re cliënten is een van de oefendoelen. 
De grote oefening vindt plaats op 1 
december. Op 3 november oefent 
een aantal ROT-functionarissen ook 
al met dit scenario. De overige teams 
worden dan door de responscel waar-
genomen.

Van woensdag 19 tot en 
met vrijdag 21 oktober 
bracht het algemeen bestuur van de 
Politieregio en de Veiligheidsregio in 
Gelderland-Zuid samen met de amb-
telijke top van beide organisaties een 
werkbezoek aan het Deense Aarhus. 
Denemarken kent al langer een natio-
nale politie; met het oog hierop stond 
het bezoek dan ook voor een deel in 
het teken hiervan. 

‘Roskilde’ en ‘Seest’
Verder werd op vrijdag aandacht 
besteed aan de overeenkomsten 
en verschillen tussen de Deense en 
Nederlandse rampenbestrijding- en 
crisisbeheersingsorganisatie. De 
Denen deelden openhartig de lessen 
die zij hebben geleerd naar aanlei-
ding van het drama dat zich in 2000 
voltrok op het Roskilde-festival, 
waarbij negen festivalgangers door 
verdrukking om het leven kwamen. 
Ook werd de hulpverlening tijdens en 
na de ramp in Seest, een wijk van de 
Deense stad Kolding, besproken. Op 
3 november 2004 ontplofte daar een 
vuurwerkfabriek.

Bestuurlijk werkbezoek aan 
Denemarken
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Multi>Nieuws is een uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de 
Veiligheidsregio werken verschillende besturen en diensten samen op het 
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskun-
dige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de openbare 
orde en veiligheid. Multi>Nieuws verschijnt vier keer per jaar en wordt digitaal 
verspreid onder bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij 
de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid. 

Afscheid van Weeze met goede laatste 
oefenweek

Eind september vond de laatste oefenweek plaats op het 
oefencentrum in het Duitse Weeze (zie ook pagina 3 van 
deze Multi>Nieuws). De elf officieren van dienst van de 
brandweer die hier aan meededen, kregen tijdens een zon-
overgoten week een uitgebreid programma voorgeschoteld. 
Zij werden voor diverse uitdagende scenario’s gezet zoals 
een brand in een jeugdherberg. Naast de oefeningen op 
‘straat’ werd er ook in de virtuele wereld geoefend. 
Op de donderdag stond traditiegetrouw het multidisci-
plinair oefenen centraal. De officieren van de brandweer, 
politie en de geneeskundige kolom konden toen gezamen-
lijk aan de slag met onder meer een helikoptercrash op de 
binnenplaats van een gevangenis en een kettingbotsing op 
de snelweg.  
Dit jaar oefende ook een aantal ‘jonge’ officieren mee, 
waaronder zelfs een officier van dienst in opleiding: Maikel 

De regio is bestuurlijk in beweging: 
in het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
-de burgemeesters van de achttien 
gemeenten- heeft het afgelopen jaar 
een aantal wijzigingen plaatsgevonden 
en ook in het komende half jaar vindt 
nog een aantal wisselingen plaats. 
Voor de VRGZ betekent dit onder 
meer dat een deel van haar dagelijks 
bestuur, dat bestaat uit zeven burge-
meesters die elk portefeuillehouder 
zijn, zal wisselen. 

Wisselingen dagelijks bestuur
Zo nemen Thom de Graaf, burge-
meester van Nijmegen en voorzitter 
van de veiligheidsregio, Steven de 
Vreeze, burgemeester van Tiel en por-
tefeuillehouder brandweerzorg, Gerd 
Prick, burgemeester van Groesbeek 
en portefeuillehouder P&O en ICT 
en Huib Zijlmans, burgemeester van 
Beuningen en portefeuillehouder 
multidisciplinaire samenwerking in 
het komende half jaar afscheid. Hun 
opvolgers zullen ingeleid en ingewijd 
worden in de diverse portefeuilles 
zodat de continuïteit van kennis en 
beleid in het bestuur gewaarborgd is.

Wisselingen algemeen bestuur in 
2011
Paul Mengde is de nieuwe burgemees-
ter van de gemeente Heumen. Hij 
volgt Jan van Zomeren op, die op 1 
maart naar de gemeente Gemert-Bakel 
vertrok. Marianne Kallen-Morren is op 

van Loon. Maikel, tevens medewer-
ker van de sector Brandweer van de 
VRGZ, hoopt in februari 2012 de 
leergang af te ronden. “Er was nog 
een plekje vrij, zodat ik kon deelnemen 
aan de oefenweek.De eerste oefening 
was voor mij vrij lastig, maar de laat-
ste die ik draaide, verliep goed. De 
leermomenten van deze week pak ik 
mooi mee als waardevolle bagage 
voor de toekomst.”

Bestuurlijke wisselingen in 
Gelderland-Zuid

17 oktober benoemd als waarnemend 
burgemeester van Geldermalsen, en 
Miranda de Vries is voorgedragen 
als nieuwe burgemeester van deze 
gemeente. Haar benoeming staat 
gepland op 12 december. Miranda 
de Vries volgt Steven van Schaijck 
op, die het burgemeestersambt in 
Geldermalsen sinds 1993 bekleedde. 
In de gemeente Maasdriel is Dick de 
Cloe waarnemend burgemeester en 
de gemeente Neerijnen heeft sinds 15 
juni een nieuwe burgemeester: Alex 
van Hedel. Hij is de opvolger van de in 
2010 overleden Loes de Zeeuw. 
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