Concept-verslag openbare vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 18
februari 2015.
Aanwezig:
De heren Bruls (voorzitter), Van Schelven, Van Kooten, De Vries, Verheijen, Slinkman, Van Riswijk, 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, mevr. Pieters en de heren Lurvink, Miltenburg, Nieuwerth, Derksen en
Verhoeven (secretaris)
Met kennisgeving afwezig:
De heren Beenakker en Van den Bosch.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2. Ingekomen stukken, brief Zaltbommel
De heer Bruls en de portefeuillehouder bevolkingszorg mevr. Van Ruijven adviseren om niet in te gaan op
de wens van de gemeente Zaltbommel, omdat de argumenten om geen contract te sluiten met het Rode
Kruis nog steeds gelden.
Besluit:
Een brief naar de gemeente Zaltbommel sturen, waarin wordt aangegeven de wens niet te honoreren om te
komen tot een heroverweging van de afsluiting van het convenant met het Rode Kruis.
3. Concept-verslag 10 december 2015
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Het concept-verslag van 10 december 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. LMO
De heer Van Eert licht een aantal sheets toe.
Naar aanleiding van een gehouden gateway review is er behoefte ontstaan om het lopende LMO-proces te
herijken. De minister heeft dit aan de Twee Kamer medegedeeld.
Deze verandering betekent wat voor de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s.
De verantwoordelijkheid om te komen tot een meldkamer wordt voor een deel nu belegd bij de
veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s krijgen de verantwoordelijkheid om te gaan zorgen voor de
samenvoeging van de bestaande meldkamers op het eenheidsniveau van de politie.
Op basis van de nieuwe inzichten komt er op 18 maart aanstaande in het Veiligheidsberaad een nieuw
document.
Ook ten aanzien van de financiën kunnen de veiligheidsregio’s risico’s lopen ten aanzien van de inzet van de
eigen middelen.
Op een later moment dan eerder gepland wordt de wetgeving veranderd.
Als stip op de horizon blijft de tijdlijn van de fasering gehandhaafd.
Door VenJ is in een eerder stadium al 50 mln. besparing ingeboekt. VenJ. gaat nu bekijken hoe dit kan
worden opgelost.
Gezien de veranderde inzichten is het van belang is hoe de inzet van de middelen van de veiligheidsregio’s
gaat gebeuren. Een gezamenlijke ICT-voorziening op landelijk niveau blijft het streven, volgens de heer Van
Eert.
De heer Van Eert stelt voor om door te gaan met de samenvoeging, waarbij de veiligheidsregio’s meer
verantwoordelijkheid krijgen.
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De heer Van Eert wil graag commitment en richting ophalen bij de vijf veiligheidsregio’s in de eenheid Oost
voor 15 maart as.
De heer Bruls vraagt of het algemeen bestuur deze lijn steunt.
De heer Bruls vraagt of het denkbaar is dat de operatie niet leidt tot één meldkamer bij de politie. Het
ministerie van Veiligheid en Justitie is de probleemveroorzaker van de gang van zaken rondom LMO.
Waarom kunnen we niet de meldkamer in eigen regie houden, vraagt de heer Bruls.
De heer Van Eert kan zich die gedachte voorstellen maar de verantwoordelijkheid voor de bouw van het
ICT-systeem moet je op landelijk niveau houden. Hiervoor zal ook een governance nodig zijn.
Het grote voordeel van de herijking is dat nu veel meer bij de eigen veiligheidsregio komt te liggen. Dit legt
een zware verantwoordelijkheid bij veiligheidsregio’s in Oost, omdat het landelijk bezien de meest complexe
meldkameromgeving is, naar de mening van de heer Van Eert.
Er wordt nu een notitie gemaakt voor het Veiligheidsberaad. Dit beraad komt op 18 maart bijeen. De heer
Van Eert Mocht geeft aan dat als de notitie verrassingen oplevert dit per mail wordt kortgesloten met de
leden van het algemeen bestuur.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Akkoord met de door de heer Van Eert aangegeven richting
2. Mocht de notitie, die wordt geagendeerd voor de vergadering van het Veiligheidsberaad van 18
maart as., verrassingen opleveren wordt dit per mail naar de leden van het algemeen bestuur
kortgesloten

5. Geo en infomatieveiligheid
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Van de notitie “Programma Geo” Versie:09.9, 25 november 2015 en het Projectplan Informatieveiligheid
”Versie:0.9.9, 25 november 2016” wordt kennisgenomen.
2. De bijgevoegde concept-brief wordt vastgesteld.

6. Verslag externe klachtencommissie
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Van het jaarverslag 2015 van de externe klachtencommissie VRGZ wordt kennisgenomen.
2. Het verslag wordt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Regionale Inspectie voor de
Gezondheidszorg en de patiëntenorganisatie NPCF verzonden
3. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 herbenoeming van mr. J.H.J. Woolthuis, mr. drs.
M.L.A.J. Olthuis-Veerman, en mr. R.P.D. Kievit tot leden van de externe klachtencommissie van de
VRGZ tot uiterlijk 1 januari 2017. Daarbij fungeren de heer Woolthuis en mevr. Olthuis-Veerman als
voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter van de commissie.

7.Bestuurlijke tweedaagse 6 en 7 oktober 2016
Mevr. Van Veen doet het dringende verzoek, mede namens de vertegenwoordigers van de politie, aan de
bestuurders om tijd vrij te maken voor een bestuurlijke tweedaagse. Samen met de politie wil VRGZ een
tweedaagse organiseren voor de leden van het algemeen bestuur. Er wordt gezorgd voor een interessant
programma, Dit programma zal ruimte geven voor dialoog aan de hand van boeiende, inhoudelijke thema’s
en ook informele, leuke elementen bevatten.
Mevr. Van Veen vraagt aan de aanwezigen of ze bij die tweedaagse aanwezig willen zijn. Dit is onder meer
van belang voor het regelen van de accommodatie en overnachting.
Mevr. De Vries en de heer Verheijen zijn bereid gevonden om mee te denken over het programma.
De secretaris geeft aan dat als vergaderlocatie Hotel Ruwenberg in Sint-Michielsgestel wordt beoogd, een
voormalig klooster.
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Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1.Akkoord met het organiseren van de Tweedaagse op 6 en 7 oktober 2016.
2.Namens het algemeen bestuur zorgen mevr. De Vries, de heer Verheijen, mevr. Van Veen en de heer
Nieuwerth voor het programma
8. Rondvraag en sluiting
De Van Eert geeft complimenten aan de GHOR-organisatie voor de organisatie van de bestuurlijke
bijeenkomst met partners over het thema infectieziekten.
Na een opmerking door de heren Van Eert en Bruls over de rol en betekenis van Pro Persona in relatie tot
het onderwerp verwarde en psychisch kwetsbare personen antwoordt mevr. Pieters dat in de volgende
bestuursvergadering een notitie hierover kan worden besproken.
Mevr. Van Veen meldt dat de systeemtest in februari jl. heeft plaatsgevonden.
In maart komt de Inspectie VenJ met een rapportage.

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur VRGZ op donderdag 14 april 2016
in Hotel De Twee Linden te Beneden-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal.

De voorzitter,

de secretaris,

Drs. H.M.F. Bruls

mevr. drs. M.R. van Veen
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