Concept-verslag openbare vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 9
maart 2017.
Aanwezig:
De heren Bruls (voorzitter), De Vet, Beenakker, Van Kooten, Slinkman en Van Riswijk en mevr. Mittendorff
en de heren Van Eert, Veerhoek, Steenkamp en De Boer en mevr. Van Zwol en mevr. Kunst en de heren
Miltenburg, Nieuwerth en Verhoeven (secretaris)
Met kennisgeving afwezig:
De heren Verheijen, De Vries, Van den Bosch en. Derksen en de dames De Vries, Van Ruijven en mevr.
Van Veen.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2.Concept-verslag 15 december 2016
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Het concept-verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag, agendapunt 7, verzoekt mevr. Pieters hier later op terug te komen.
De GHOR is gestart met een traject met zorginstellingen om multidisciplinair te bekijken op welke wijze de
zorginstellingen zich voorbereiden en op welke wijze zij hierbij ondersteund kunnen worden. Vanuit de
GHOR wil men helderheid bieden door het ontwikkelen van een toetsingskader.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Akkoord met het voorstel.
3.Staat van rampenbestrijding.
De heer Meeuse geeft een korte toelichting op het regiobeeld en de voorgestelde verbeteracties.
De ambitie is om bij de volgende staat van de rampenbestrijding op alle punten minimaal “de basis op orde
te hebben”.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1.
Kennis nemen van de Staat van de rampenbestrijding 2016 Gelderland-Zuid
2.
Vaststellen van de ambities van de veiligheidsregio, zie Bijlage 1, die leiden tot verbetering van de
prestaties

4.Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming
De heer Meeuse vertelt dat voor BRZO-bedrijven een rampbestrijdingsplan verplicht is.
Voor het voorliggende onderwerp hoeft dit in feite niet. Door de impact echter van dit scenario heeft het
bestuur eerder aangegeven dat er een rampenbestrijdingsplan moet zijn.
Het voornemen is het plan ter inzage te leggen zodat iedere burger het kan inzien. Deze terinzagelegging
kan leiden tot aanvullingen op het voorliggende concept.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Vaststelling van het concept rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming waarna
terinzagelegging volgt
2. Het rampbestrijdingsplan agenderen voor het algemeen bestuur van 29 juni 2017 ten behoeve van
definitieve vaststelling, nadat het concept rampbestrijdingsplan ter inzage is gelegd en eventuele
commentaren zijn verwerkt
3. Vervolgens het besluit nemen tot intrekking van het bestaande rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak
en Overstroming.
5. Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 april 2017 in het gemeentehuis van Wijchen.

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

de secretaris,

