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Concept-verslag

Verslag

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering
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Mededelingen
Niet van toepassing
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Concept-verslag 27 september 2018
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Het concept-verslag van 27 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld
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BGBOP
Mevr. Van Ruijven verzoekt aan de conceptbrief toe te voegen kleinschalige
evenementen in kleine gemeenten.
Juist deze evenementen zijn voor kleine gemeenten van belang in het kader
van leefbaarheid in die gemeenten.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Beenakker antwoordt de heer
Bruls dat hij geen zicht heeft hoe andere veiligheidsregio’s hierover denken.
Het onderwerp wordt binnenkort geagendeerd voor het Veiligheidsberaad.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Aan de voorliggende concept-brief, pagina 1, tweede alinea, tweede zin
toevoegen de opmerking: “… kleinschalige evenementen zoals …”
Met inachtneming van deze toevoeging wordt de concept-brief vervolgens
vastgesteld
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Tussentijdse rapportage t/m augustus 2018
De heer Van Riswijk geeft toelichting op de voorliggende
managementrapportage.
De heer Neerbos vraagt of de GRIP-situatie met betrekking tot het

verdeelstation wordt geëvalueerd.

De heer Van Zanten antwoordt dat hij hierop terugkomt bij de heer Neerbos.
De heer Kottelenberg geeft aan antwoorden te verwachten naar aanleiding
van vragen die zijn gesteld in een ambtelijk overleg over de rapportage.
De heer Bruls geeft aan dat de gemeente zelf hierop initiatief had kunnen
ondernemen.
De heer Haan, ambtelijk financieel adviseur, geeft aan dat hij niet op de
hoogte is dat er vragen zijn gesteld in het ambtelijk overleg over de
voorliggende marap die nog beantwoord moeten worden.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Vasststelling van de bijgevoegde tussentijdse rapportage t/m augustus 2018
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Nieuwbouw kazerne Dodewaard
De heer Van Riswijk geeft toelichting op het voorliggende voorstel.
De heer Van Riswijk gaat er van uit dat de beschreven gemeentelijke kosten
van € 75.000,-- een stelpost is. Het bedrag is een forse betaling aan de
gemeente Neder-Betuwe. Hij gaat er vanuit dat de werkelijke kosten lager
zullen zijn.
De heer Kottelenberg antwoordt dat de gemeenten goed zal kijken naar de bij
de VRGZ in rekening te brengen kosten.
De heer De Boer is van mening dat het voor de brandweerdekking het van
belang is dat brandweermedewerkers die actief zijn in Buren in Maurik
gehuisvest worden. De huidige situatie is niet optimaal. De heer De Boer
bepleit een gesprek over de huisvesting in Buren.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Kennisnemen van de activiteiten voor de nieuwbouwlocatie van de
brandweerkazerne in Dodewaard
2. Kennisnemen van de wijze van financiële dekking van de structurele
kosten
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Financiële spelregels en grondslagen
De heer Van Riswijk geeft een nadere toelichting op de voorliggende notitie.
De notitie is geschreven in overleg met vertegenwoordigers van gemeenten.
In de beschreven spelregels is de afspraak opgenomen dat een gemeenten
niet om een extra bijdrage wordt gevraagd als het weerstandsvermogen onder
het afgesproken niveau komt.
We sparen niet, aldus de heer Van Riswijk, maar de VRGZ heeft ook geen
schulden aan gemeenten.
Mevr. Mittendorff vraagt aandacht voor het tijdig aanleveren van
begrotingsstukken richting de raad. Zei is het eens met de beschreven
spelregels.
Mevr. Mittendorff is benieuwd hoe we de raden meet gaan betrekken bij de
gemeenschappelijke regeling. Zij is benieuwd hoe we de raden steviger gaan
positioneren.
De heer Van Riswijk antwoordt dat de VRGZ verbinding zoekt met de raden.

De heer De Boer verwijst naar een afspraak in het
gemeentesecret6arissenoverleg om vergaderstukken twee weken eerder aan
te leveren. Met andere woorden de begrotingsstukken zouden twee weken
vóór 1 april aangeleverd moeten worden.
De heer Van Hout antwoordt dat het overleg op Gelderland-Zuidniveau
hierover geen afspraak heeft gemaakt. Wel bestaat er een afspraak dat ABstukken eerder aan de colleges worden aangeleverd .
De heer Van Riswijk antwoordt dat concept-stukken tijdig worden besproken in
diverse organen. Het oprekken van termijnen heeft geen zin. Hij vindt het beter
als de ambtelijke betrokkenheid bij het maken van concepten wordt vergroot.
Daarna kan het bestuurlijk proces beginnen.
De heer Van Riswijk vindt dat de raden vanuit hun kaderstellende rol op een
ander moment gevraagd moet worden wat hun wensen zijn. Nu gebeurd dat
pas rond de begroting.

De heer Van Riswijk vindt dat er momenten zijn buiten de begrotingscyclus om
die inbreng te borgen..
De heer Bruls constateert dat gemeenten bijzonder weinig met eigen initiatief
komen..
De heer Kottelenberg vraagt of de VRGZ een zogenaamde “startbrief” maakt
om aan raden te vragen hun wensen kenbaar te maken. Daarin kan een
reactietermijn worden opgenomen.
De heer Van Riswijk antwoordt dat dit nu al gebeurd. We hebben het nu voor
het eerst opgepakt. Tijdens de komende bestuurlijke tweedaagse gaan we hier
uitvoeriger op in.
Besluit VRGZ:

Vaststelling van de financiële spelregels van de VRGZ zoals in de bijlage
verwoord.
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Reactie op rapport Onderzoeksraad veiligheid
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Vaststelling van de bijgevoegde concept-brief
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Benoeming directeur brandweer-RAV
De heer De Vries verzoekt dat alleen bestuurders over het voorliggende punt
met elkaar van gedachten wisselen.
Naar aanleiding van dit verzoek stelt de voorzitter voor het onderwerp ten
aanzien van benoeming van de beoogde directieleden in besloten vergadering
met alleen bestuurders te bespreken
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Akkoord met voorstel van de voorzitter
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Beëindiging contract BMC
De voorzitter complimenteert de heer Wever met het goede werk dat hij heeft
verricht. Op een later moment is er gelegenheid om afscheid van Roel Wever
te nemen.

Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Kennis te nemen van de beëindiging van het contract met BMC per 1
november 2018 en daardoor beëindiging van de inzet van de heer R.
Wever per genoemde datum
2. Gezien het besluit onder 1 en afhankelijk van het besluit bij
agendapunt 9 is het voorstel de bevoegdheden van de tweehoofdige
directie in de nieuwe organisatiestructuur voorlopig toe te delen aan
de heer D. van Zanten, de nieuwe beoogde directeur brandweer/RAV.
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Jaarplan IFV 2019
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Vaststelling bijgevoegde concept-brief
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Rondvraag en sluiting
Mevr. Mittendorff meldt dat er een afsluitende bijeenkomst plaatsvindt met
bewoners van Nederasselt naar aanleiding van de aanvaring van de stuw in
Grave. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat zijn ook aanwezig.
De heer Neerbos merkt op dat gisteren in zijn raad tijdens de
begrotingsbehandeling is gesproken over gemeenschappelijke regelingen.
Hij vraagt of in de toekomst rekening wordt gehouden met de wens van de
raad van West Maas en Waal om de vergoeding voor brandweervrijwilligers
positief te beïnvloeden. Temeer, omdat het aantal vrijwilligers onder druk staat
en deze ontwikkeling niet goed is voor het verlenen van goede brandweerzorg.
De van Zanten antwoordt dat de vergoeding is ontleend aan wettelijke eisen.
Van de gemeente West Maas en Waal komt een schriftelijke reactie.
De heer Garrels geeft aan dat hij de heer Lurvink vervangt die nu op missie is
in Israël. Hij merkt op dat in de Oranje kazerne in Schaarsbergen een
“skillslab” aanwezig is om allerlei multidisciplinaire oefensituaties na te
bootsen.
De heer Honigh antwoordt dat op deze plaats door medewerkers van de
brandweer en ambulancezorg wordt getraind.
De heer Beenakker vraagt naar de beschermende maatregel voor het
ambulancepersoneel als sprake is of dreiging is van een terroristische
aanslag.
De heer Honigh antwoordt dat het ambulancepersoneel scherf- en
steekwerende vesten hebben om te dragen bij terroristische aanslagen. Deze
beschermende maatregel is een landelijk initiatief. Dit valt onder de Arboactiviteiten. Als werkgever ben je verplicht om deze maatregel te nemen.
Mensen kunnen gebruikmaken van deze vesten.
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering in het hotel Van der Valk in Lent
op 20 december 2018.
De voorzitter,

de secretaris,

Drs. H.M.F. Bruls

D. van Zanten

