
Pagina 1 van 3 

 

 

 

 

 

 
Vergadering Algemeen bestuur VRGZ, openbare vergadering 

Datum/tijd 1 maart 2018  

Locatie Hotel Van der Valk te Tiel 

Genodigden De heren Bruls (voorzitter), Beenakker, Neerbos, Rehwinkel , Van Kooten, 

en Van Riswijk en mevr. Mittendorff en mevr. Bergman en de heren 

Kottelenberg, Staatsen, Slinkman en  De Boer en mevr. Pieters en de heren 

Dros, Nieuwerth,  Wever, Van Zanten, Honigh en Verhoeven 

(bestuurssecretaris)  

 

 
Afwezig Dhr. De Vries, G. van Grootheest, Verheijen, P.Miltenburg en mevr. Van 

Ruijven 

Briefnummer  

Status verslag Concept 

 

 

  Verslag 
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Opening/Mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet mevr. Bergman en de heer Staatsen van harte 
welkom in hun eerste vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. 
 
Mededelingen 
 
De heer Beenakker vertelt dat hij certificaten heeft overhandigd aan de deelnemers van de 
opleiding “Rode Kruis aan huis”. Bij Rode Kruis aan huis gaat het om het vergroten van de 
veiligheid in en om het huis, daar vinden namelijk de meeste ongevallen plaats. De 
deelnemers aan deze korte opleiding bezoeken mensen die zich aanmelden thuis om hen 
zich bewust te laten worden van de risico’s en waar mogelijk maatregelen te nemen. 
Mensen kunnen zich zelf aanmelden. 
 
De heer Slinkman merkt op dat vijf directeuren van RAV’s in Oost-Nederland een extern 
bureau SIRM de opdracht hebben gegeven om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van 
een zogenaamd zorgcoördinatiecentrum in de regio die naast de meldkamer bestaat. 
De ontwikkelingen in de acute zorg hebben direct invloed op de ambulancezorg. Uitgaande 
van “7 keer 24 uur, de best passende zorg voor de patiënt met de juiste prioriteit door de 
juiste professional”, is het noodzakelijk dat er zorgcoördinerende afspraken worden gemaakt 
om in de toekomst de acute zorgketen goed functionerend te houden in het bijzonder in de 
avond-, nacht- en weekenduren. Uitgangspunt is dat 112 lijnen uitsluitend in Apeldoorn 
worden opgenomen en dat alle opschalingsactiviteiten eveneens in Apeldoorn worden 
ondergebracht. SIRM brengt vóór 1 mei advies uit over de mogelijke organisatorische 
inrichting, implementatie en financiële consequenties zodat de vijf RAV’en voor 1 juni tot een 
beslissing kunnen komen over het aantal te realiseren “witte” meldtafels in de LMO-locatie 
Apeldoorn. 
 
Voor de RAV Gelderland-Zuid komt in 2018 structureel € 1,6 mln. extra geld van de 
zorgverzekeraars. Het doel is om in het vierde kwartaal de norm te halen dat 95 % van de 

 



Pagina 2 van 3 

spoedritten binnen 15 minuten op de plaats van het incident aanwezig is. 
 
Er is gekeken in welke gebieden op welke tijdstippen de meeste overschrijdingen in het 
spoedvervoer optreden. Vervolgens is gekeken welke extra diensten moeten worden 
ingevoerd om zoveel overschrijdingen te ondervangen, dat de norm van 95% binnen 15 
minuten regionaal kan worden gerealiseerd.  

 
Voor de paraatheid heeft dit geresulteerd in:: 

o een extra dagdienst, 7 dagen per week, met accent op het gebied Berg en Dal / 
Millingen, ingaande maart 2018 5 dagen per week, mei 2018 7 dagen per week; 

o een extra avonddienst in het westen van de regio 1 oktober 2018, 7 dagen per 
week;  

o een extra dagdienst in het westen van de regio in de loop van 2019, 7 dagen per 
week. 

 
Belangrijkste knelpunt zal zijn om tijdig voldoende verpleegkundigen opgeleid te krijgen. Er is 
een grote krapte op de arbeidsmarkt.  Het werven en opleiden van verpleegkundigen duurt 
één jaar.  
 
De heer Honigh geeft aan dat basisartsen worden opgeleid in Tiel om ingezet te worden als 
verpleegkundigen. 
 
De heer Van Riswijk vraagt of de verhoogde paraatheid leidt tot een gelijkmatige verbetering 
in de hele regio. 
 
De heer Honigh antwoordt dat met de verzekeraars is gekeken waar de meeste 
overschrijdingen plaatsvinden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een dynamisch 
vervoerssysteem. De ambulances zijn niet dedicated aan één post. 
De verwachting is dat over de hele linie er verbeteringen optreden. 
 
De heer De Boer verzoekt om de vergadering van het algemeen bestuur niet in het 
vakantiereces te laten plaatsvinden. 
 
De heer Bruls antwoordt dat dit lastig te realiseren is in verband met de lange 
vakantiespreiding over de twee betrokken regio’s Zuid en Midden. Voor een langere tijd zou 
dan geen enkele vergadering gepland kunnen worden. 
 
De heer Beenakker verzoekt de AB-verslagen sneller te ontvangen. 
Raden kunnen dan sneller worden geïnformeerd en beter aangesloten zijn op de activiteiten 
in de veiligheidsregio. 
 
De heer Bruls merkt op dat de verslagen concepten zijn. Voorkomen moet worden dat uit 
deze verslagen wordt geciteerd, terwijl ze nog niet door de betrokken AB-leden zijn 
vastgesteld. Wellicht dat besluitenlijst sneller kunnen worden verspreid. 
 
De AB-leden geven de voortgang aan van de gemeentelijke besprekingen over het 
brandweerzorgplan en de financiën. 
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Concept-verslag 14 december 2017 
 
Besluit algemeen bestuur: 
Het concept-verslag van 14 december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
3. 

 
Coördinerend gemeentesecretaris 
 
De heer Van Riswijk vraagt of na één jaar kan worden geëvalueerd om te bezien of op 
termijn één coördinerend gemeentesecretaris voldoende is. 
 
De heer Van Hout antwoordt dat met de heer Arissen, gemeentesecretaris van West Maas 
en Waal, is afgesproken dat hij tijdelijk als plaatsvervanger optreedt in afwachting van de 
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definitieve invulling van de secretaris in de gemeente Tiel. Het voornemen is dat deze laatste 
secretaris de functie van plaatsvervangend coördinerend gemeentesecretaris van de heer 
Arissen overneemt. 
  
Besluit algemeen bestuur: 
Met inachtneming van de voorgestelde taakverdeling de volgende personen als coördinerend 
gemeentesecretaris aan te wijzen  

-de heer A. van Hout, gemeentesecretaris van Nijmegen 

en als plaatsvervangend secretaris: 

-De heer D. van Eeten, gemeentesecretaris van Heumen 

-De heer P. Arissen, gemeentesecretaris van West Maas en Waal. 

 
4 Zelfredzaamheid 

 
Besluit Algemeen Bestuur: 
Wordt voor kennisgeving aangenomen 
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Rondvraag en Sluiting 
 
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemene bestuur op 19 april 2018. 
 
 
De voorzitter,                                                              de secretaris 
 
 
 
Drs.H.M.F. Bruls                                                         R. Wever 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 


