Concept-verslag openbare vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 15
december 2016.
Aanwezig:
De heren Bruls (voorzitter), De Vet, Beenakker, Van Kooten, Verheijen, Slinkman, Van Riswijk en De Vries
en mevr. De Vries en mevr. Van Ruijven en de heren Van Eert, Veerhoek, Mengde, Steenkamp en De Boer
en mevr. Van Zwol, mevr. Van Veen en de heren Miltenburg, Nieuwerth, Derksen en Verhoeven (secretaris)
Met kennisgeving afwezig:
De heer Verheijen en mevr. Pieters
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2.Concept-verslag 10 november 2016
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Het concept-verslag van 10 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Inrichting repressieve brandweerzorg
De heer Beenakker geeft toelichting.
De heer van Eert vindt dat naar de totale effectiviteit moet worden gekeken en niet alleen naar de snelste
opkomsttijd. Hij wil dit meegeven in de heroverweging.
De heer Bruls vertelt dat als uitgangspunt geldt dat elke bemanning waar die ook vandaan komt
geoefendheid is.
Er moet ook worden nagedacht over de wijze van communicatie naar de betreffende mensen, aldus de
heren Van Kooten en Van Eert.
De heer Van Zanten antwoordt dat hij het punt van de communicatie zeker meeneemt bij de uitvoering.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Instemming met een actualisatie van de operationele grenzen om de genoemde acht knelpunten op te
lossen.
4. Programma risicobeheersing/risicoanalyse
De heer Beenakker geeft nadere toelichting op de totstandkoming van de risicoanalyse en het programma
risicobeheersing. De analyse is geobjectiveerd en besproken met andere partijen zoals de ODRN en
gemeenten.
Duidelijk is daarbij dat soms meer winst is te behalen bij inzet aan de voorkant dan aan de repressiekant. Nu
ligt een programma voor dat duidelijk maakt wat de meest effectieve inzet is ten aanzien van preventie en
repressie. Het voorstel is tevens dat nu het eerste jaar wordt geoefend met een flexibele schil aan “vrije
capaciteit” op regionaal niveau.
Op een vraag van de heer Veerhoek antwoordt de heer De Harder dat aan de voorkant op basis van kennis
en inzicht een inschatting is gemaakt van de aanwezige risico's.
De heer Beenakker geeft daarop aan dat per gemeente op maat afspraken kunnen worden gemaakt, indien
de actualiteiten daartoe aanleiding geven.
Mevrouw Van Ruijven meldt dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor vergunningverlening en handhaving. ODRN en brandweer verlenen advies. Van belang is dat er een integrale werkwijze en
handhaving tot stand komt.
De heer Beenakker antwoordt dat het voorliggend programma aanleiding is om een gezamenlijke
programmering van de werkzaamheden met onder meer ODRN te verrichten.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1.
Vaststelling van de bijgevoegde rapportages ‘Integrale risicoanalyse’ d.d 18-10-2016 en het
Programma risicobeheersing brandweer Gelderland-Zuid per 1-1—2017, d.d. 10-10-2016

2.
3.

De werking van het Programma risicobeheersing met ingang van 1 januari 2017 in werking te doen
treden
De werking van een deel van het Programma risicobeheersing, waarbij voor de onvoorziene
activiteiten voor gemeenten een regionale ‘vrije’ capaciteit aanwezig is (2 á 3 fte), een jaar na de
start van het programma evalueren en de resultaten hiervan terugkoppelen aan het bestuur.

5. Begroting IFV 2017
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Vaststelling van bijgevoegde concept-brief gericht aan de voorzitter van het IFV als reactie op de
begroting/jaarplan IFV 2017
6. Programma Kernregistraties en applicaties IFV
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Kennisneming van de notitie “Programma Kernregistraties” Versie:4.1, 9-9-2016 en het Programmaplan
gemeenschappelijke applicaties, Versie 4.1, 13-9-2016
2. Vaststelling van de bijgevoegde concept-brief als reactie naar IFV
7. Rapportage mate van voorbereiding geneeskundige keten 2015
De heer Mengde verwijst naar de krappe personeelsbezetting van zorginstellingen om te komen tot een
snelle ontruiming van verpleeg- en verzorgingshuizen.
De heer van Riswijk geeft aan dat bestuurlijk gezien je iets moet ondernemen als overheid als wordt
gesignaleerd dat een snelle ontruiming niet kan wanneer een instelling wordt getroffen door een calamiteit.
Mevr. Van Veen geeft aan dat met sommige instellingen afspraken hierover zijn gemaakt. Met andere
instellingen worden afspraken gemaakt.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Opdracht wordt gegeven aan de DPG om met verwijzing naar eventueel reeds lopende acties een brief te
schrijven aan zorginstellingen met de oproep om passende acties te ondernemen die nodig zijn voor de
voorbereiding op en het organiseren van een zo snel mogelijke ontruiming van deze instellingen.
8. Rondvraag en sluiting
De heer De Boer verzoekt om de Informatiebrochure met betrekking tot het thema "hoog water" ten behoeve
van de verzending naar gemeenteraden iets bij te werken (afkortingen vermijden).
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Brochure wordt aangepast en daarna verstuurt met een begeleidende brief naar burgemeesters ten behoeve
van de gemeenteraden.

De heer Bruls stelt voor dat als gevolg van het afscheid van de heer Mengde per 31 december 2016 de heer
Slinkman de nieuwe portefeuillehouder wordt van de “witte kolom”
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
De heer Slinkman wordt per 1-1-2017 de nieuwe portefeuillehouder van de witte kolom.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur VRGZ gehouden op 9 maart 2017
in Tiel.

De voorzitter,

De secretaris,

Drs. H.M.F. Bruls

drs. M.R. van Veen

