
 

 

 
 
 
 

 
 
Vergadering Openbare vergadering Algemeen Bestuur 

Datum/tijd 18-4-2019  

Locatie Multipost Nijmegen 

Genodigden De heren Bruls (voorzitter), Beenakker, Rehwinkel en Van Kooten en mevr. 

Mittendorff, mevr. Van Til en mevr. Bergman en de heren Kottelenberg, Van 

Grootheest, Van Neerbos, Keereweer, Slinkman, Verheijen en De Boer, en 

mevr. Wiarda en mevr. Pieters en de heren Lurvink, en Verhoeven 

(bestuurssecretaris)  

Afwezig Mevr. Van Rhee en de heer Van Hout 

Briefnummer  

Status verslag Concept 

 
 
        Concept-Verslag 

   

   
1 Opening 

 
De voorzitter, de heer Bruls, opent de vergadering. 
 

 

2 Ingekomen stukken 
-Brief uitstel fasering WAS 
-Brief mbt gezag bij crisis 
Beide brieven worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

 

3 Concept-verslag van 14 maart 2018 
 
Het concept-verslag van 14 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

 

4 Handhavingsbeleid industriële veiligheid VRGZ 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 

1. Het ‘Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2019-2021 – Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid’ wordt vastgesteld  

2. Het bestaande ‘Handhavingsbeleid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - 

Industriële Veiligheid 2014-2018’ zoals vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur d.d. 10 december 2014 wordt gelijktijdig ingetrokken 

 

 

5 Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 

1. Het ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ’ wordt vastgesteld 

2. Het bestaande ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren’ zoals vastgesteld 

door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2011 wordt gelijktijdig 
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ingetrokken. 

3. Het bestaande ‘Toetsingskader beoordeling bedrijfsbrandweerrapport’ zoals 

vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 10 mei 2012 wordt gelijktijdig 

ingetrokken. 

 
 

6 Evaluatie systeemtest 
 
De heer Van Neerbos vraagt aandacht voor de gemeentelijke ambtelijke inzet. 
Deze inzet was tijdens de systeemtest onder de maat. 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 

1. Kennisgenomen wordt van het evaluatierapport systeemtest Hermes. 

2. Het evaluatierapport wordt toegestuurd naar de Inspectie Justitie & 

Veiligheid. 

3. Ingestemd wordt met de aanbevelingen zoals omschreven in het 

evaluatierapport. 

4. De uitvoering van de aanbevelingen wordt belegd bij de kolommen van 

de VRGZ en de monitoring ervan bij het multidisciplinaire 

leeragentschap. Het leeragentschap adresseert de aanbevelingen op 

het hoogst ambtelijk niveau van de kolommen en crisispartners, het 

DTV. De uitvoering van de aanbevelingen binnen de VRGZ wordt 

opgepakt door de individuele sectoren m.b.t. monodisciplinaire 

leerpunten en door het Veiligheidsbureau m.b.t. de multidisciplinaire 

leerpunten. 

5. Voor zover het gaat om de bevoegdheid van de gemeentesecretarissen 

worden zij verzocht met passende maatregelen te komen. 

6. De resultaten van de beslispunten 4 en 5 worden bestuurlijk 

teruggekoppeld. 

 
 

 

7 Informatieverstrekking en beleidsproces P&C 
 
De heer Keereweer vindt een verzendtermijn van tien dagen voorafgaande aan 
de AB-vergadering te kort om de vergaderstukken in zijn college te kunnen voor 
bespreken. 
Besloten wordt om veertien dagen als verzendtermijn aan te houden 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 
De concept-brief wordt aangepast met betrekking tot de verzendtermijn. Dit 
wordt veertien dagen. Voor het overige akkoord. 
 
 

 

8 Opvang, huisvesting vluchtelingen 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 
De concept-brief wordt aangepast met betrekking tot de bestaande bestuurlijke 
afspraken/intenties die bestaan, namelijk dat:  
1. Voor de opvang van vluchtelingen het uitgangspunt geldt dat naar rato van 
de inwoneraantallen van gemeenten de opvangplekken voor vluchtelingen 
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gerealiseerd worden  
2. Gelet op de onevenwichtige verdeling van de gerealiseerde opvangplekken 
binnen de Veiligheidsregio bij een vervolgvraag de regio Rivierenland als eerste 
de opgave invult 
 
De brief wordt tevens naar de burgemeesters verstuurd 
 

9 Jaarbericht operationele prestaties brandweer en RAV 
 
De heer Beenakker licht toe dat de beschreven prestaties passen in de lijn van 
het brandweerzorgplan.. 
 
De heer Keereweer vraagt of in de toekomst een overzicht komt inclusief de 
crisisbeheersing. 
 
De heer Van Zanten antwoordt dat dit inderdaad het voornemen is. 
 
De heer Van Neerbos constateert een dalende lijn dat ambulances met prio 1 
melding binnen 15 minuten arriveren in de gemeente West Maas en Waal. De 
heer Van Neerbos vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. 
 
De heer Slinkman vindt dat gezien de absolute stijging van het aantal prio 1 
ritten er zeer goed wordt gewerkt. Bovendien is de bedoelde 15 minuten 
volkomen arbitrair. Het gaat er om of er adequate zorg wordt verleend. 
Hij stelt voor dat raden op bezoek gaan bij de meldkamer om meer inzicht te 
krijgen hoe met meldingen wordt omgegaan. 
 
Besluit algemeen bestuur VRGZ: 

 Ingestemd wordt met het ‘Jaarbericht operationele prestaties VRGZ 2018’. 

 Burgemeesters worden verzocht om het Jaarbericht ter informatie voor te 

leggen aan hun raad. 

 

 

10 Rondvraag en sluiting 
 
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering in hotel Van der Valk te Tiel op  
27 juni 2019. 
 
De voorzitter,                                                              de secretaris, 
 
 
 
Drs. H.M.F. Bruls                                                    drs. J.A.P. van Kastel 
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