Concept-verslag openbare vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
d.d. 9 november 2017 te Beuningen.
Aanwezig:
De heren Bruls (voorzitter), Van Grootheest, Beenakker, Rehwinkel en Van Riswijk en mevr.
Mittendorff, mevr. Van Ruijven en de heren Van Eert, Kottelenberg, en De Boer en mevr. Pieters en
de heren Wever, Van Zanten, Honigh, Nieuwerth en Verhoeven (bestuurssecretaris)
Met kennisgeving afwezig:
De heren Van Kooten, Van Riswijk, Verheijen, De Vries, Miltenburg en mevr. De Vries en Mevr. Van
Rhee en mevr. Van Zwol en mevr. Kunst.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en feliciteert de heer Van Eert met de voordracht tot benoeming
als nieuwe burgemeester van Rheden.
2. Concept-verslag 29 juni 2017
Mevr. Mittendorff meldt dat bij een passage de namen van haar en mevr. Van Ruijven zijn verwisseld.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Met inachtneming van deze opmerking wordt het concept-verslag van 28 september 2017 vervolgens
vastgesteld.
3.Marap t/m augustus 2017

De heer Wever geeft toelichting op de marap. De structurele afwijking van de raming wordt
veroorzaakt door het nieuwe cao-akkoord. De heer Wever verwacht dat we een beroep moeten doen
op de reserves.

Besluit algemeen bestuur VRGZ:



Vastgesteld wordt de tussentijdse rapportage t/m augustus 2017
Kennisgenomen wordt van de beschreven inspanningsverplichting vanuit de organisatie

4.LMO
De heer Van Eert geeft toelichting op het voorliggend voorstel.
In Oost-Nederland wordt praktisch toegewerkt naar samenvoeging van de meldkamers.
Hoe de witte kolom in dit proces zit is verschillend per regio. Er loopt nog een discussie wanneer zij
gaan aansluiten in de meldkamer. Parallel hieraan loopt er een gesprek met het ministerie van justitie
en veiligheid van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het voornemen is dat in Oost-Nederland sowieso de stap wordt gezet naar samensmelting van de vijf
meldkamers. Daarnaast speelt mee dat de meldkamer in VRGZ achterloopt met investeringen. Nu ligt
er een opdracht aan politiedienstencentrum (PDC) om de ICT etc. goed vorm te geven. Het doel is dat
het dagelijks bestuur een ontwikkelovereenkomst met de politie sluit.
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De heer De Boer vindt het onderwerp moeilijk te doorgronden. Niettemin ondersteunt hij de aanpak.
De heer de Boer vraagt of sprake is van een kwaliteitsverbetering en mogelijke besparingen daarvoor
gebruikt kunnen worden. Je kunt er voor kiezen het te houden zoals het nu is en daarnaast een apart
kwaliteitsvoorstel doen met een financiële paragraaf.
De heer Van Grootheest signaleert dat Oost-Nederland een enorm gebied is en vraagt hoe wordt
gezorgd dat de lokale kennis geborgd blijft.
De heer Van Grootheest constateert dat verschillende kolommen met specialisten het gehele proces
hebben gevolgd. Op welke wijze zijn gemeenten aangehaakt, vraagt de heer Van Grootheest.
Voorts vraagt de heer Van Grootheest wat we hebben geleerd uit het incident Grave m.b.t.
meldkameractiviteiten.
De heer Van Eert antwoordt dat specifieke kennis geborgd moet worden nu we naar een groter gebied
gaan.
De heer Bruls merkt op dat het hem niet bevalt dat de witte kolom niet meteen wil aansluiten. Hij
vraagt zich af waarom andere diensten wel heel goed aansluiten in Apeldoorn. Hij vraagt zich af wat
de beweegredenen zijn van het ambulancevervoer.
De heer Van Eert antwoordt dat het vooral gaat om de aspecten van kwaliteit. De basisinsteek vanuit
het transitieakkoord is nog steeds dat we werken met één informatiesysteem en ICT-systeem.
Als nu iets uitvalt dan heeft Gelderland-Zuid een back up afspraak met Gelderland-Midden. Dit is
echter niet overal zo geregeld. Het voordeel van de nieuwe samenwerking is dat dit wordt geregeld,
omdat iedereen met hetzelfde systeem werkt.
Eventuele bezuinigingen worden ingezet ten behoeve van innovatie.
Als je nu gaat vernieuwen dan moet je steeds additioneel budgetten vragen. In de toekomst wordt
steeds naar nieuwe mogelijkheden gekeken.
De afstand van de meldkamer is in de toekomst steeds minder belangrijk. Mensen bellen niet meer
naar de meldkamer voor een incident. Op een andere digitale manier gaan berichten meteen naar de
meldkamer. Wat er dan nog gebeurt is dat de wijze van uitruk wordt afgestemd.
Met betrekking tot Grave was sprake van een in letterlijke zin onzichtbare situatie. Deze was zeer
incidenteel van aard. Dit lossen we niet op met welke nieuwe meldkamer dan ook.
De heer Van Eert heeft de indruk dat de witte kolom wel meegaat. De multi-intake is een andere
discussie. Dit gaat over de vraag hoe lang een multidisciplinair werkende centralist de melding af mag
handelen, voordat het naar de monodisciplinaire centralist gaat.
Niettemin is er volgens de heer Van Eert nog steeds veel winst te halen. De heer Van Eert verwacht
dat na verloop van tijd alle centralisten samen werken en na verloop van tijd een verandering in de
personeelsomvang van de centralisten komt en zelf met voorstellen komen om effectiever te werken.
De multi-intake komt dan misschien op een natuurlijke manier tot stand.
De heer Nieuwerth is van mening dat de voorzieningen bij politie nu minder goed zijn. Er is haast
geboden voor de nieuwe wijze van samenwerking. Sommige meldkamers zijn niet meer te
onderhouden. We moeten snel naar de overgang toe.
De heer Honigh kan zich voorstellen dat de gezamenlijke besturen strakker sturen op het project.
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Hij zou graag tijdlijnen willen zien. Het kan niet zo zijn dat één kolom het proces bepaalt.
De heer Van Eert vindt van belang de toepassing van collectieve informatievoorziening. Het nieuwe C2000 systeem moet nog worden geïnstalleerd. Het doel is dat eind dit jaar het ICT-systeem is
geïnstalleerd.
De witte kolom heeft tot eind juni 2018 de tijd om zich te beraden of ze wel of niet aansluiten in het
gebouw van de politie.
Op landelijk niveau wordt de discussie gevoerd over de multi-intake. Op 20 november wordt een
gesprek gevoerd met ambtenraren van justitie en veiligheid. Het doel is het sluiten van een compromis
om een gezamenlijke stap te zetten. Dit overleg is de opmaat voor het bestuurlijk overleg met het
ministerie van Justitie enVveiligheid.
Aanvankelijk was de inzet van gemeenten dat elke dienst helemaal meedoet. Zou dit niet gebeuren
dan zouden we nu investeren in het moderniseren van de huidige meldkamer. We moeten voor de
nieuwe wijze van samenwerking wel goede betekenisvolle stappen zetten, volgens de heer Van Eert.
We versterken door samenvoeging van de meldkamers. Cruciaal is of we ook een landelijk systeem
krijgen. Anders heb je twintig of tien meldkamers.
Vier regio’s in Oost-Nederland zijn al akkoord. De eenheidsleiding van de politie is ook akkoord. De
regio IJsselland moet nog akkoord gaan.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Vastgesteld wordt het Samenvoegingsplan en daarmee van:
a. de algemene kaders;
b. de specifieke kaders ten aanzien van gouvernante, huisvesting en inrichting, werkprocessen,
beheer en bedrijfsvoering, personeel, informatievoorziening en ICT en continuïteit;
c. de financiële kaders en uitgangspunten;
2. Mandaat wordt verleend aan de portefeuillehouder Meldkamer voor besluitvorming binnen de
vastgestelde kaders van het Samenvoegingsplan over de volgende uitwerkingsopdrachten:
a. overall budgettair kader;
b. businesscases huisvesting en inrichting meldkamer, DPO, HRM, IV en ICT;
c. aansluitplan landelijke voorzieningen IV en ICT;
d. lokaal beheerplan huisvesting en IV en ICT.
3. Kennis wordt genomen van het voornemen van het DB om de ontwikkelovereenkomst aan te
gaan.

4. Aanvaring stuw in Grave
Mevr. Mittendorff geeft aan dat inwoners in Nederasselt zich behoorlijk zorgen maakten. Daarvoor
werd een bijeenkomst belegd in de gemeente. Achteraf gezien had ze het eerder gedaan vanwege de
onrust bij gemeenten.
De aanbevelingen zijn soms wel heel gezocht, volgens de heer Bruls. Ze zijn soms scherper
geformuleerd. Niet vergeten moet worden dat sprake was van bijna onzichtbaarheid. Na twee uren
wisten we nog niet waar het schip lag.
Het incident toonde de kwetsbaarheid aan in ons veiligheidssysteem wanneer meerdere regio’s
betrokken zijn en Rijkswaterstaat niet goed in ons rampensysteem zit. Voor de besluitvorming had het
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niets uitgemaakt m.b.t. waterstand. We hadden het ook graag eerder willen weten. Echter, je kunt je
nooit voorbereiden op het onvoorspelbare.
De heer Bruls vindt wel terecht dat we eerder besluiten welke regio” leading” is.
Kwetsbaar leek de periode waarin het incident plaatsvond. De heer Bruls verwacht steun van andere
overheden. De (on)beschikbaarheid van capaciteit, gezien de periode waarin het gebeurde kan geen
rol spelen in relatie tot de tijd.
De heer Bleeker meldt dat de waterinname moest worden aangepast.
Voorts bleek dat Rijkswaterstaat niet was aangesloten op het netcentrisch werken.
Mevr. Mittendorff merkt op dat op 27 november een vervolg plaatsvindt op de eerdere bijeenkomst
met de bewoners in januari. Rijkswaterstaat heeft zich terugtrokken. Rijkswaterstaat wil wachten op de
conclusies van de Onderzoeksraad voor de veiligheid. Ze willen wel komen, maar niets zeggen.
In het voorjaar wordt nog een bijeenkomst georganiseerd in Heumen.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Ingestemd wordt met de:
1. Aanvulling op de aanbevelingen van Berenschot, zie onder Romeinse cijfer I;
2. De aanbevelingen van Berenschot inclusief de kanttekeningen van het multidisciplinair
leeragentschap, zie onder Romeinse cijfer II.

6.Voorbereiding van de geneeskundige keten.
De heer Slinkman meldt dat de bijlage niet helemaal correct is.
De heer Van Grootheest vindt dat de wethouders zorg met dit rapport in de hand hierover in gesprek
moeten gaan.
Mevr.Pieters antwoordt dat de wethouders zorg hierover zijn bijgepraat.
De heer Slinkman vindt dat het hier gaat over de continuïteit van zorg.
De heer Bruls vindt dat we dit moeten koppelen aan de nieuwe bestuursperiode.
Mevr. Pieters meldt dat de GHOR in maart een ketenpartnersoverleg organiseert. Daarvoor worden de
wethouders zorg en andere partners uitgenodigd. Dit onderwerp komt daar aan de orde.
De heer Slinkman geeft de suggestie de nieuwe portefeuillehouders na de raadsverkiezingen uit te
nodigen.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Kennisgenomen wordt van de rapportage “De mate van voorbereiding zorgaanbieders op rampen
en crises, bestuurlijke rapportage 2016”.

7.Aanwijzing leden dagelijks bestuur.
De heer Bruls stelt voor in december een besluit te nemen met betrekking tot twee nieuwe db-leden.
De heer De Boer heeft zich aangemeld.
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De heer Bruls verzoekt de collega’s uit het rijk van Nijmegen een kandidaat aan te melden.
In het voorjaar 2018 worden de portefeuilles in het gehele algemeen bestuur onder de loep genomen.

Besluit algemeen bestuur VRGZ:
In december 2017 volgt besluitvorming met betrekking tot nieuwe db-leden

8.Waarneming voorzitter RBT
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
In volgorde van de hierna volgende lijst worden de burgemeesters gebeld voor waarneming:
1.Dhr. H. Beenakker
2.Mevr. M. de Vries
3.Dhr. L. van Riswijk
4.Dhr. H. Verheijen
5.Dhr. . Slinkman
6.Dhr. C. van Eert
7.Dhr. J. de Boer
8.Dhr. H. van Kooten
9..Mevr. L. van Ruijven
10.Dhr. H. de Vries
11.Dhr. P. Rehwinkel
12.Dhr. G. Grootheest
13.Mevr. M. Mittendorff
14.Dhr. J. Kottelenberg
15.Mevr. C van Rhee

9.Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur in de gemeente West Maas en Waal in
Beneden-Leeuwen op 14 december 2017.
De voorzitter,

de secretaris

Drs. H.M.F. Bruls

R. Wever

.

.
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