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20 december 2018
Hotel Van der Valk in Lent.
De heren Bruls (voorzitter), Beenakker, Rehwinkel en mevr. Mittendorff,
mevr. Van Ruijven, mevr. Van Til en mevr. Bergman en de heren
Kottelenberg, Van Grootheest, Slinkman, Verheijen en De Boer, en mevr.
Wiarda en mevr. Pieters en de heren Garrels, Van Hout, Van Zanten,
Honigh en Verhoeven (bestuurssecretaris)

Concept-verslag

Verslag

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering
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Mededelingen
Niet van toepassing
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Concept-verslag 20 december 2018
Naar aanleiding van het verslag meldt de voorzitter dat de brief met betrekking
tot BGBOP in het Veiligheidsberaad is besproken. Het onderwerp leidde tot
verwarring. Regio’s gaan op verschillende manieren om met de regelgeving.
De afspraak is gemaakt gebruik te maken van de expertise die er landelijk is
bij het IFV, inclusief de lectoraten. De verwachting is dat de minister over
enkele weken een antwoord geeft. Er is sprake van verwarring over de uitleg
van de regels, aldus de heer Bruls.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Het concept-verslag van 8 november 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Brandweerzorgplan, onderdelen specialismen en OVD-gebieden
De heer Beenakker licht het onderwerp toe. Op het gebied van
bluswatervoorziening en waterongevallen missen we nog beleid om keuzes
voldoende te onderbouwen. Dit is in de tweedaagse toegelicht. Besloten is om
op deze twee gebieden besluitvorming nog aan te houden.
Het algemeen bestuur wordt nu geen besluit gevraagd over de plaatsing van
de 2 grootWaterTransport-Systemen die eind 2019 via een landelijke
aanbesteding worden verworven. In die tussentijd blijven de huidige WTS
staan waar ze staan en wordt er beleid opgesteld met betrekking tot
bluswatervoorziening met speciale aandacht voor het vacuüm wat er nu is in
watervoorziening tussen de inzet van de tankautospuit en het WTS. Het WTS
wordt nu ingezet voor branden waar er mogelijk snellere en betere
alternatieven zijn als toelicht tijdens de tweedaagse. Op basis van dit beleid

komt dit onderwerp eind 2019 terug in het algemeen bestuur voor
besluitvorming.
Ten aanzien van incidenten op het water wordt de komende tijd bekeken waar
brandweerhulpblusboten gestationeerd kunnen worden. Na afronding van dit
onderzoek wordt een voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd ter
besluitvorming.
De reddingsbrigade blijft functioneren in aanvulling op de brandweerinzet.
Er wordt ook op dit terrein nader onderzoek gedaan naar de toekomstige inzet
van de brigade, aldus de heer Beenakker.
De heer Van Zanten merkt aanvullend op dat het op te stellen beleid
betreffende ongevalsbestrijding op het water uitsluitsel gaat geven waar de
hulpboten veilig en met meerwaarde ingezet kunnen worden. Sowieso worden
de boten niet ingezet in de vaargeul van de grote rivieren maar zijn mogelijk
wel van meerwaarde in de aangrenzende kommen aan de rivier waar recreatie
aanwezig is.
Daarnaast wordt gekeken naar de ondersteuning van de
oppervlaktereddingsteams daar waar de bereikbaarheid in het geding is.
Wanneer het beleid is opgesteld komt het onderwerp brandweerhulpboten in
2019 terug in het algemeen bestuur ter besluitvorming.
Met betrekking tot de samenwerking met de reddingsbrigade Culemborg merkt
de heer Van Zanten op dat op basis van het op te stellen beleid betreffende
ongevalsbestrijding op het water er overleg zal plaatsvinden hoe deze
samenwerking er in de toekomst uit gaat zien. Voor 2019 blijven de taken
ongewijzigd wat betekent dat de reddingsbrigade de taak van
oppervlakteredding in 2019 blijft uitvoeren.
In het komende jaar wordt in goed overleg bezien of de reddingsbrigade deze
taak ook voor de toekomst continueert of dat de brandweer dit zelf gaat doen.
Deze reddingsbrigade voert tevens nog logistieke taken uit. Eind dit jaar is een
start gemaakt met een nieuwe visie op logistieke ondersteuning dat verder in
2019 wordt vorm gegeven. Op basis van deze visie wordt bezien of en wat de
taak van de reddingsbrigade zal zijn. Ook dit zal in goed overleg worden
vormgegeven met als uitgangspunt een goede logistieke ondersteuning.
.
De heer De Boer complimenteert de brandweer met de voorbereiding en het
proces. Daarbij is de veiligheid van de inwoners leidend geweest.
De heer Rehwinkel is blij met de aangegeven tussenoplossing met betrekking
tot het GrootWaterTransport.
De heer Van Grootheest stelt voor om deze opmerking van de heer Van
Zanten met betrekking tot de reddingsbrigade ook in het besluit op te nemen.
Adviesnota logistieke gedeelten over reddingsbrigade logistieke functie van de
reddingsbrigade blijft behouden. Op basis van de visie wordt beken behouden
of niet.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
 Vaststelling van het bijgevoegde ‘Brandweerzorgplan, onderdelen
Specialismen en OVD-gebieden’ .
 Vaststellen van de opkomsttijd van een basisontsmettingseenheid op 60
minuten in plaats van de huidige 30 minuten, in lijn met de landelijke Visie
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen.
 Het advies voor de specialismen Grootwatertransport en
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Brandweerhulpboot nog niet vaststellen. Hiervoor wordt nader beleid
opgesteld, waarna hiervoor separate voorstellen in het bestuur worden
gebracht.(Conform afspraak gemaakt tijdens bestuurlijke tweedaagse)
Met betrekking tot het onderwerp duiktaak volgt een separaat
bestuursvoorstel (conform afspraak gemaakt tijdens bestuurlijke
tweedaagse)
Vooralsnog blijft de reddingsbrigade in Culemborg in 2019 taken op de
terreinen van ongevalsbestrijding op het water en logistieke ondersteuning
uitvoeren. Op basis van de nieuwe visie op de ongevalsbestrijding op het
water en logistieke ondersteuning wordt bezien of er een taak van de
reddingsbrigade is en wat deze taak wordt.

Samenstelling GBT-RBT

Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Het besluit van 13 april 2017 met betrekking tot de samenstelling van het GBT
en RBT als volgt te wijzigen;
Onder voorzitterschap van de burgemeester bestaat de samenstelling tijdens
de eerste vergadering van het GBT en RBT uit leidinggevenden van de
brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg en de operationeel
leider en een communicatieadviseur beleidsteam.
Waarbij in het RBT de hoofdofficier van Justitie deel uitmaakt van de
samenstelling.
(Bij een GRIP 4 is de voorzitter van de veiligheidsregio de voorzitter.)
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Aanwijzing lid dagelijks bestuur

Besluit algemeen bestuur VRGZ:
De heer H. Verheijen, burgemeester van de gemeente Wijchen, wordt
aangewezen als nieuw lid van het dagelijks bestuur
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Rondvraag en sluiting
De heer De Boer vraagt of er behoefte is aan een bestuurlijke tweedaagse.
Mevr. Mittendorff acht het zinvol om als bestuurders op een andere manier en
plaats bij elkaar te komen.
De heer Van Grootheest ondersteunt dit en doet de oproep aan alle
aanwezigen om aanwezig te zijn.
De heer Beenakker vindt het nuttig voor de bestuurlijke samenhang.
De heer Rehwinkel is het daarmee eens, maar de aanwezigheid maakt het wel
lastig als tegelijkertijd raadsvergaderingen plaatsvinden.
Mevr. Mittendorff vindt het goed als bestuurders de tijd nemen voor elkaar.
Een overnachting is geen doel op zich.

Mevr. Wiarda vindt dat de aanwezigheid voor haar afhangt van de te

bespreken onderwerpen.
De voorzitter geeft aan dat van belang is wat bestuurders willen met zo’n dag
en voorziet het in de behoefte. Een overnachting is geen noodzaak.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Geïnventariseerd wordt de opvattingen van bestuurders over de wenselijkheid
van een bestuurlijke tweedaagse en of een overnachting wenselijk is.
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 14 maart 2019 in multipost te
Nijmegen.
De voorzitter,

de secretaris,

Drs. H.M.F. Bruls

drs. J.A.P. van Kastel

