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Openbare vergadering Algemeen Bestuur VRGZ
26-9-2019
Multipost Nijmegen
De heren Bruls (voorzitter), Beenakker en Rehwinkel en mevr. Van Rhee en
mevr. Bergman en de heren Kottelenberg, Van Grootheest, Van Neerbos,
Keereweer, Slinkman, Verheijen en De Boer, en mevr. Mittendorff, mevr.
Wiarda en mevr. Pieters en de heren Van Zanten, Van Kastel, Lurvink,
Miltenburg, Garssen en Verhoeven (bestuurssecretaris)

Afwezig

De heer Van Maaren, Van Kooten en Van Hout
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Concept

Verslag
Actiehouder
1.

Opening
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Mededelingen
De heer De Boer merkt op dat van twee gemeenteraden vier moties zijn
ontvangen die gaan over de relatie gemeenteraden en gemeenschappelijke
regelingen.
Drie van de vier moties zijn gericht op gemeenten en zullen wellicht daar
besproken worden.
Het voornemen is dat voor de eerstvolgende vergadering van het Algemeen
Bestuur er een concept-reactie wordt voorbereid en besproken.
De heer Keereweer geeft aan dat in het Dagelijks Bestuur van de regio
Rivierenland concept-afspraken zijn gemaakt hoe met de moties wordt
omgegaan.
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Concept-verslag van 27 juni 2019
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
Het concept-verslag van 27 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Landelijke meldkamerorganisatie, stand van zaken Oost-Nederland
Mevr. Janice Meerenburgh geeft toelichting over de stand van zaken van de
samenvoeging van de betrokken meldkamers binnen Oost-Nederland.
De samenvoeging heeft minimaal tot doel de bestaande kwaliteit te behouden.
Er komt een beleid- en bestedingsplan waarin wordt aangegeven wat we gaan
doen ten behoeve van politie, brandweer en ambulancevoorziening en met
welke middelen.
De “witte kolom” gaat ook harmoniseren en heeft een tweede uitdaging,

namelijk de ontwikkeling van een zorgcoördinatiecentrum. Eind oktober worden
op landelijk niveau presentaties gegeven van de vier pilots die momenteel
worden uitgevoerd.
Samen wonen en samen werken in Arnhem is noodzakelijk, omdat de
operationele dienstverlening van “112” goed moet blijven werken.
De bedoeling is dat er een bestuursvoorstel komt over een overdrachtsdossier
van de VRGZ. Dit wordt besproken in de vergadering van 19 december 2019.
Mevr. Bergman merkt op dat de governance ten aanzien van gezag en beheer
nog een zoektocht is. Dit geldt evenzeer hoe wordt omgegaan met
informatiegegevens.
De heer Bruls houdt een pleidooi om eerst het gezag te regelen binnen de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, voordat het beheer wordt geregeld.
Mevr. Meerenburgh vindt dat we datgene moeten doen wat voor
gemeenten/bestuurders goed werkt.
In het kader van samen wonen en samen werken met Gelderland-Midden
blijven de bestaande regels ten aanzien van het gezag dezelfde. Dit is een
essentieel verschil met de samenvoeging in Oost-Nederland.
In het overdrachtsdossier dat wordt besproken op 19 december as. in het
bestuur komt dit onderwerp aan de orde.
De heer Van Grootheest vraagt welke financiële afspraken zijn gemaakt als
blijkt dat besparingen niet uitkomen.
Op landelijk niveau is een packagedeal gesloten.
Bekeken is wat kan worden bezuinigd. Voor onze regio betreft dit
€ 500.000,-. Daartegenover staat dat de (landelijke) bezuinigingstaakstelling
van tafel is gehaald.
De heer Bruls antwoordt dat de regio’s dit hebben afgekocht met de minister.
De instantie die de meldkamers overneemt heeft een probleem als blijkt dat er
onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn.
De heer Verheijen gaat er van uit dat de kwaliteit van de dienstverlening
behouden blijft. Kunnen we dit als bestuur vaststellen? Is er een zogenaamde
nulmeting?
De heer Van Zanten antwoordt dat er wettelijke vereisten zijn waaraan je kunt
toetsen. De Inspectie gebruikt deze eisen ook om te toetsen of hieraan wordt
voldaan. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken in de regio. Deze afspraken
worden nu in kaart gebracht.
De heer Van Kastel geeft aan dat in de packagedeal ook de frictiekosten zijn
meegenomen. Daarvoor is aan de regio’s een eenmalige compensatie
gegeven. We denken dat we hieraan tekort komen. In landelijk overleg proberen
we dit probleem op te lossen.
Mevr. Meerenburgh meldt dat er een brief uitgaat naar het ministerie, waarin
wordt beschreven dat het ministerie nog geen regionale budgetten kan afromen,
omdat samenvoeging in Oost-Nederland nog moet plaatsvinden.
De heer Keereweer vraagt hoe de lokale kennis in de toekomst wordt geborgd.
De heer Bruls vindt dat dit moet worden meegenomen in de eerdergenoemde
nulmeting.
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De heer Van Zanten is van mening dat ook in de huidige situatie de borging van
de lokale kennis lastig is te realiseren.
Moeilijker is het om de gewenste innovatie mee te nemen. Misschien dat in de
toekomst op een andere wijze meldingen moeten worden aangenomen.
Dit moet je goed regelen. De heer Van Zanten constateert dat het nu vaak gaat
over de techniek. Soms gaat het echter mis op de zachte factoren.
De heer Van Kastel kan zich voorstellen dat bij de samenwoning en
samenwerking in Arnhem de bezetting altijd bestaat uit een combinatie van
medewerkers die afkomstig zijn uit Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden om
de lokale kennis te borgen.
De heer Van Grootheest signaleert dat ook wegomleidingen soms niet bekend
zijn bij de meldkamer. Hoe ga je dit technisch regelen, vraagt hij.
De heer Van Zanten merkt op dat wordt toegezien dat zoveel mogelijk lokale
kennis wordt geborgd.
De heer Van Grootheest vraagt welke criteria hiervoor zijn.
De heer Van Kastel antwoordt dat nu periodiek wordt gerapporteerd over
aanrijtijden. De vraag is of het bestuur meer wil in het kader van de
samenvoeging op Oost-Nederlandniveau.
De heer Van Grootheest vindt dat juist in deze fase behoefte is aan meer.
De heer Bruls concludeert dat de opdracht wordt gegeven om de zachte
relevante factoren die het functioneren van de meldkamer raken in de
vergadering van 19 december aan de orde moeten komen.
Mevr. Mittendorff vraagt of dit wel kan. Er zijn bepaalde ontwikkelingen waar je
in meegaat. Enige realiteitszin is geboden, aldus mevr. Mittendorff.

Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
1. Van de (bijgevoegde presentatie van mevr. Meerenburgh wordt
kennisgenomen
2. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2019
komt een voorstel aan de orde met betrekking tot het
overdrachtsdossier
3. In deze vergadering komt tevens een voorstel aan de orde over de
“zachte” criteria die raken aan de werkwijze van de meldkamer in
verband met de borging van de lokale kennis
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Samen wonen samen werken meldkamers Gelderland-Zuid en GelderlandMidden
De heer Van Neerbos vraagt naar de reacties van de OR en het GO.
De heer Van Kastel antwoordt dat de OR formeel nog een reactie moet geven.
Ze hebben aangegeven wel sympathiek te staan ten opzichte van het samen
wonen en samen werken met Gelderland-Midden.
Wel verwachten zij dat de directie fatsoenlijk de arbeidsvoorwaarden regelt.
De vertegenwoordigers in het GO zijn content met de afspraken. De heer Van
Kastel verwacht geen problemen.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Van Neerbos antwoordt de heer
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Van Kastel dat hij van de betrokken medewerkers niet heeft gehoord dat juist
door deze tussenstap naar Arnhem zij elders emplooi gaan zoeken.
De zorgen zijn voor het leeuwendeel weggenomen, omdat we hebben
aangeven hoe we omgaan met de personele belangen.
De heer Kottelenberg vraagt naar de fall back.
De heer Van Kastel antwoordt dat dit Apeldoorn wordt.
Nijmegen wordt voor de zekerheid wel achter de hand gehouden.
De heer Garssen is van mening dat de mensen zullen gaan ervaren hoe de
stap is naar Arnhem en vervolgens naar Apeldoorn. Door deze ervaring kan het
gebeuren dat mensen weggaan.
De heer Van Neerbos concludeert dat de beweging naar Arnhem voor dit
moment een oplossing is.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Een voorgenomen besluit nemen om de meldkamers brandweer en
ambulancezorg van de VRGZ samen te voegen met de meldkamers
brandweer en ambulancezorg van VGGM en deze meldkamers te
vestigen in het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem, Een en
ander om de continuïteit in het primaire proces te borgen en
dienstverlening te garanderen gedurende het transitietraject naar de
nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn
2. De directie de opdracht geven binnen de geschetste kaders zoals
beschreven in de adviesnota het alternatief scenario ten uitvoer te
brengen
3. De directie de opdracht geven periodiek te rapporteren over de
voortgang van samenwerken en samenwonen van de meldkamers in
Arnhem.
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Benoeming directeur meldkamer
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
 Benoemen van de heer D.M. van Zanten als directeur van de
meldkamer
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De benoeming geldt tot het moment dat de politie het beheer van de
meldkamer overneemt na inwerkingtreding van de Wijzigingswet
meldkamers

Informatiememo vrijwilligheid brandweer
De heer Van Neerbos signaleert dat in de bijgevoegde notitie wordt gekozen
voor de tweede optie; het overeind houden van de vrijwilligheid.
De heer Bruls antwoordt dat de eerste optie; het creëren van alleen een
beroepsbrandweer, te kostbaar is. Dit kost landelijk gezien vele miljoenen extra.
De tweede optie kan wellicht ook. Andere landen hebben al gedifferentieerd in
taken die bestemd zijn voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers.
Dit differentiatiemodel wordt nu nader onderzocht.
De heer Van Zanten merkt op dat als vrijwilligers in financiële zin gelijkwaardig
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worden aan beroepsmedewerkers er formeel een vaste werkrelatie ontstaat.
Vrijwilligers willen vaak niet een vast werkgeversverband.
De heer Keereweer vraagt hoe dit onderwerp zich verhoudt met de verdieping
tijdens de bestuursdag op 21 november 2019.
De heer Beenakker antwoordt dat dit onderwerp gerelateerd is aan het
programma vrijwilligheid. Daarin komt onder meer aan de orde hoe je de
vrijwilligers aan de organisatie bindt; hoe houdt je het interessant voor de
vrijwilligers in relatie tot opleidingsvereisten, de tijdsduur van de betrekking en
beloning. Ook de werkgeversrelatie speelt een rol. Hoeveel medewerking mag
je als overheid verwachten van de werkgever van de vrijwilliger.
De heer Van Zanten vindt dat het thema rechtspositie van de vrijwilligers
diverse dossiers raakt. Op 21 november wordt uitvoerig op die samenhang
ingegaan.
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
Het informatiememo vrijwilligheid brandweer wordt voor kennisgeving
aangenomen.
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Vergaderdata 2020
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
Met toevoeging van de gecombineerde vergaderingen van burgemeesters en
wethouders wordt ingestemd met de concept-vergaderdata 2020.
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Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 19
december 2019 in Multipost te Nijmegen.

De voorzitter,

de secretaris,

Drs. H.M.F. Bruls

drs. J.A.P. van Kastel
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