
 

 

 
 
 
 

 
 
Vergadering Algemeen Bestuur VRGZ 

Datum/tijd 19 december 2019 11.15 uur 

Locatie Multipost Nijmegen 

Genodigden De heren Bruls (voorzitter), en mevr. Bergman en de heren Kottelenberg, 
Van Grootheest, Van Neerbos, Stoop, Slinkman, en De Boer, en mevr. 
Wiarda, mevr. Van Til en mevr. Pieters en de heren Garssen, Van Kastel, 
Van Zanten, Van Hout, Miltenburg en Verhoeven (bestuurssecretaris) 

Afwezig De heren Van Maaren, Verheijen, Beenakker, Lurvink en Van Kooten en 
mevr. Van Rhee. 

Briefnummer  

Status verslag Concept 

 
 

 

  Concept verslag 

 
  
1 Opening 

 
De voorzitter, de heer Bruls, opent de vergadering 
 

2 Mededelingen 
 
De voorzitter merkt op dat na onderzoek is gebleken dat het huidige rechtspositionele verschil 
tussen beroepsbrandweer en vrijwilligers die werkzaam zijn bij de Nederlandse brandweer 
strijdig is met Europese regels. In  het Veiligheidsraad is op 9 december jl. een proces 
afgesproken om te komen tot een taakdifferentiatie bij de brandweer. De Nederlandse overheid 
wordt gedwongen om verschil te maken tussen de werkzaamheden van beroeps en vrijwilligers. 
 
De heer Van Zanten licht toe dat een regionaal proces wordt uitgelijnd om te bekijken wat deze 
conclusie betekent voor de regio. Er wordt eerst een vertaling gemaakt voor de basisbrandweer 
en dan de specialistische en plustaken.  Het proces gebeurt in overleg met vrijwilligers en 
bestuur. In het voorjaar wordt het resultaat aan het bestuur voorgelegd. 
 
De voorzitter geeft aan dat in juni 2020 op landelijk niveau hierover opnieuw wordt gesproken. 
Het betreft een wezenlijke en wellicht soms lastige discussie. 
Er komt naar de bestuurders een communicatieboodschap met het procesvoorstel. 
 
De heer Van Neerbos is blij dat de vrijwilligers worden betrokken. Hij verwijst ernaar dat in het 
jaarplan van de VRGZ staat dat wordt gezocht naar andere vormen van vrijwillige 
brandweerondersteuning. De heer Van Neerbos oppert de gedachte dat het misschien goed is 
een pilot te doen in dit proces.   
 
De heer Van Zanten kan dit mogelijk meenemen in de analyse als onderdeel van het proces. 
 
De voorzitter benadrukt dat het communicatiebericht voor iedereen bestemd is en dus openbaar 
kan worden besproken. 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
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1. De directie van de VRGZ krijgt de opdracht een onderzoek te doen naar 
taakdifferentiatie bij de brandweer. In april 2020 moet het resultaat bekend zijn.  

2. Naar alle burgemeesters wordt een communicatiebericht met het procesvoorstel 
gestuurd met het verzoek het college van burgemeester en wethouders en raad te 
informeren.  
 

 
  

TER VASTSTELLING  
 

3 Concept verslag 26 september 2019 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
Het concept-verslag van 26 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
TER BESPREKING 
 
 

4 Beleidsplan 2020-2023 etc. 
 
De heer Van Neerbos licht de samenhang toe van de diverse voorliggende plannen. Met 
verwijzing naar het Meerjarig Oefen- en Opleidingsplan wordt van bestuursleden verwacht dat 
ze meedoen aan oefeningen. Bestuurders mogen iets meer inzet tonen. De Van Neerbos doet 
een oproep aan collega’s om deel te nemen aan oefeningen. 
 
De heer De Boer en mevrouw Bergman geven complimenten voor het gelopen proces om te 
komen tot de voorliggende plannen. 
 
De heer Stoop herkent zich in de reactienota. De reactie van zijn gemeente is op de goede 
manier verwerkt. Hij vertelt dat zijn college onlangs de aanpak van een incident heeft beoefend. 
 
De heer Van Kassel antwoordt dat de VRGZ graag burgermeesters wil bezoeken die nog weinig 
geoefend hebben of onlangs geïnstalleerd zijn om informatie te geven over de werking en 
structuur van de rampenbestrijding. Het is zeer goed als wethouders daarbij aanwezig zijn. 
 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
1. De onderstaande plannen worden vastgesteld:  

• het Regionaal beleidsplan 2020-2023 v0.7,  

• het Regionaal risicoprofiel 2020 v0.6,  

• het Regionaal crisisplan 2020-2023 v0.10,  

• het Multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen 2020-2023 v0.11.  
2. De concept-reactienota wordt vastgesteld. 
3. Akkoord wordt gegeven om de plannen na vaststelling (beslispunt 1) in de definitieve 

vormgeving en met de reactienota te verspreiden naar de gemeenten, de provincie 
(Commissaris van de Koning), de crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s/ Oost 5-
veiligheidsregio’s en de plannen op de website van de VRGZ te plaatsen 

 
 
 
 

5 Kaderbrief 2021 
 
De heer De Boer licht de kaderbrief toe. 
 
De voorzitter stelt voor als Algemeen Bestuur te reageren op de brief van de wethouders 
financiën met betrekking tot de voorgestelde korting. 
Het Nijmeegse college draagt deze korting uit, volgens de voorzitter. 
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Mevr. Bergman vindt de voorgestelde kaasschaafmethode niet goed; elke gemeenschappelijke 
regeling is anders. Het is beter het gesprek aan te gaan met elke gemeenschappelijke regeling. 
 
De heer De Boer waarschuwt dat bij een bezuiniging we echt aan de dienstverlening gaan 
komen. Hij stelt voor vooralsnog niet op de brief in te gaan. 
 
De heer Van Grootheest vindt dat dit de opmaat is voor de begroting. Hierop moeten we wel 
degelijk reageren. Hij is geen voorstander van een algemene kaasschaafmethode.  De 
afgelopen periode hebben we al bezuinigd. Er kan worden aangegeven dat we best een 
gesprek willen hebben om te bekijken waar wat mogelijk is. We moeten helder maken in de 
begroting wat de bezuiniging betekent. 
 
De Slinkman vindt het slim om nu wel te reageren. Het is een legitieme wens van de raad om 
eventueel te willen bezuinigen, maar duidelijk moet zijn wat zo’n bezuiniging dan betekent. 
In beeld kan worden gebracht dat in de kaderbrief alleen een groei wordt gegeven voor loon-en 
prijsstijging. Andere groei zit er niet in. 
 
Mevr. Mittendorff is het eens met de heer Slinkman. 
 
De heer Van Neerbos meent dat het bestuur nu geen uitgebreide exercitie moet gaan doen. 
 
De heer Van Neerbos memoreert dat de samenvoeging van meldkamers als risico wordt 
geduid. Dit ziet hij niet terug bij agendapunt 7. 
 
De voorzitter antwoordt dat de tekst hierop wordt bezien. 
 
De voorzitter vindt dat de VRGZ in zijn algemeenheid scherp aan der wind zeilt. Verder 
bezuinigen zonder in de primaire taken te snijden is niet meer mogelijk. 
 
De heer De Boer vindt dat voldoende is als de brief voor kennisgeving wordt aangenomen. 
De Kaderbrief is er voor de gemeenteraad. 
 
In algemene zin kun je wel reageren om bewustwording te creëren dat vet van de botten is. 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 

1. Aan de Kaderbrief toevoegen onder het kopje Financieel een passage over het 
onderzoek naar de taakdifferentiatie bij de brandweer en verwijzen naar het 
communicatiebericht 

2. In de Kaderbrief in algemene zin verwoorden dat de VRGZ al fors heeft bezuinigd en 
geen vet meer op de botten heeft 

3. Met inachtneming van beslispunten 1 en 2 wordt de Kaderbrief 2021 vervolgens 
vastgesteld. 

 
 

6 
 

Normenkader 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 

Het normenkader VRGZ 2019 wordt vastgesteld 

7 Overdrachtsdossier meldkamer 
 
De heer Van Kassel meldt dat aan het voorliggende dossier een passage wordt toegevoegd 
over de ontwikkeling van een Zorg Coördinatie Centrum (ZCC). Een ZCC wordt gevormd door 
de huisartsen, geestelijke gezondheidszorg en ambulancediensten. Mogelijk wordt dit in de 
toekomst uitgebreid met de thuiszorg. Doel van deze samenwerking is ervoor te zorgen dat 
zorgvragers sneller door de juiste zorgverlener worden geholpen. Dit moet leiden tot 
efficiencyverbetering in de zorg.  
Op basis van de besluitvorming rondom het programma van eisen voor de meldkamer 
Apeldoorn meldt de heer Van Kassel dat een afspraak is gemaakt tussen LMS en de 
Meldkamers Ambulancezorg over de 25 meldtafels die nodig zijn voor de uitvoering van de 
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meldkamertaken. Hiervan gaan 11 tafels naar de LMS locatie en 14 naar de 
zorgcoördinatiecentra. De veiligheidsregio’s in Oost-Nederland vinden dat de politie, ic. LMS, 
het beheer heeft over alle 25 meldtafels, omdat deze nodig zijn voor de uitvoering van de 
meldkamertaken. LMS vindt op dit moment dat zij het beheer heeft  over de 10 over het land 
verdeelde meldkamers en niet over 11, 12 of 13. De LMS heeft nu kennis genomen van de 
ontwikkelingen binnen de Ambulancezorg en is daarover in gesprek met de AZN 
(Ambulancezorg Nederland). Verdere besluitvorming rondom zorgcoördinatiecentra in relatie tot 
LMS (zowel aansluiting, beheer en beheerkosten) vindt plaats binnen de multi-governance in 
het SMB (Strategisch Meldkamer Beraad) tussen de LMS en AZN. Deze besluitvorming heeft 
ook betrekking op het beheer van de achterblijvende meldtafels voor de Meldkamer 
Ambulancezorg op het moment dat de meldkamer naar Apeldoorn verhuist.   

De ontwikkelingen met betrekking tot ZCC zijn reeds eerder in het Algemeen Bestuur 
besproken. 
De heer Van Kassel stelt voor dat als in het in eerste kwartaal volgend jaar er een pilot komt in 
VRGZ er vervolgens een presentatie wordt gegeven in het bestuur over de uitkomst van deze 
pilot. 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 

1. Vaststelling van het bijgevoegde overdrachtsdossier, inclusief de door de heer Van 

Kassel gememoreerde aanvullende passage,  waarin in Hoofdstuk 4 specifiek is 

beschreven onder welke condities de overdracht plaatsvindt van betrokken personeel, 

financiën, ICT, contracten en licenties en facilitaire dienstlening 

2. In samenspraak met de betrokken vijf veiligheidsregio’s in Oost-Nederland en de 

politie/LMS een convenant wordt voorbereid, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de 

regionale governance en sturing van de meldkamerfunctie in Oost-Nederland 

plaatsvindt 

3. In samenspraak met de betrokken vijf veiligheidsregio’s in Oost-Nederland en de 

politie/LMS een convenant wordt voorbereid, waarin wordt vastgelegd aan welke 

(kwalitatieve) prestatie-eisen de meldkamerfunctie moet voldoen, incl. de multi-taken 

van de nieuwe meldkamer in Oost-Nederland  

4. Vaststelling van de bijgevoegde Letter of representation  

5. Vaststelling dat als uitgangspunt geldt budgettaire neutraliteit voor de gehele transitie 

naar de nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn  

6. Een in principe besluit wordt genomen om te komen tot één werkgeverschap voor 

brandweercentralisten van de veiligheidsregio’s in 2022 bij samenvoeging van de 

meldkamers in Apeldoorn. 

8 Nooddistributie jodiumtabletten 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
Instemming met het advies over hoe het nooddistributieproces jodiumtabletten in Gelderland-
Zuid verder in te richten. 
 

9 Rondvraag en sluiting 
 
Mevr. Bergman spoort collega burgemeesters aan om deel te nemen aan de jaarlijkse 
bestuursdag van de VRGZ. Het is nodig dat de burgemeesters elkaar spreken over thema’s die 
niet meteen op een reguliere agenda komen. 
 
Naar aanleiding van een opmerking van de heer Slinkman over de wijze waarop een RBT-
oefening is opgezet wordt afgesproken hierop terug te komen bij de deelnemers aan die 
oefening. 
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De heer Van Kassel deelt mede dat de regio is overgegaan naar een andere ICT-provider en 
overstapt naar een nieuw financieel-administratief systeem (AFAS). 
De deelnemers complimenteren de regio over de soepele wijze waarop de meldkamer 
Gelderland-Zuid is overgegaan naar Arnhem.  
 
 
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de Multipost te Nijmegen in de openbare vergadering van …. maart 2020. 
 
De voorzitter,                                                 de secretaris, 
 
 
Drs. H.M.F. Bruls                                           drs. J.A.P. van Kassel 

  

  

  

 


