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Concept-verslag

Verslag
Actiehouder
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Opening
De voorzitter, de heer Bruls, opent de vergadering
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Mededelingen
Nvt
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Concept-verslag van 4 maart 2021
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
Het concept-verslag van 4 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Jaarbericht operationele prestaties brandweer en ambulancezorg
Gelderland-Zuid
De heer Beenakker geeft toelichting op het voorliggende jaarbericht.
In het jaarbericht wordt uitgebreid toegelicht wat de gehanteerde zorgnorm is en
wat de compenserende maatregelen zijn. Hierdoor worden de beschreven
cijfers beter onderbouwd
De heer Stoop is van mening dat ten aanzien van de aanrijtijden van de
ambulances de marges voor verbetering marginaal zijn. De gemeenten betalen
deze dienst niet, maar de zorgverzekeraars. Tot nu toe zijn er nauwelijks
verbeteringen. Meer burgerhulpverlening zou mogelijk iets kunnen bijdragen. Zij
zijn soms eerder bij de plaats van het incident dan medewerkers van de
hulpverleningsdiensten.
De heer Stoop geeft aan dat de directie scherpt stuurt op prestaties en daarover
onderhandelt met zorgverzekeraars. Niettemin is dit wel hetgeen waar we het
mee moeten doen.

De heer Van Kooten meldt dat de aanrijtijden van de ambulances hem zorgen
baren. Voor Maasdriel zijn het de langste aanrijtijden van VRGZ. Deze zorg
wordt ook gedeeld door de gemeente Zaltbommel. Dit zal wellicht ook te maken
hebben met gelijktijdigheid van incidenten.
Het percentage spoedmeldingen dat binnen 15 minuten ter plekke is is
vergeleken met 2019 met bijna 10 % gedaald. Mogelijk dat dit te maken heeft
met de extra beschermkleding die medewerkers moeten aantrekken. Hij hoopt
dat het in de toekomst beter gaat.
De heer Van Kooten verzoekt het bericht eerst naar de colleges te sturen en
niet direct naar de raad.
De heer Van Neerbos ondersteunt deze procedure.
Hij verzoekt iets meer duiding over wat nu aanvaardbaar is met of zonder
maatregelen en wat in 2021 ten positieve gedaan kan worden.
De heer Van Neerbos spreekt zijn waardering uit voor de inzet van alle
medewerkers in verband met de extra moeilijke omstandigheden. De prestaties
zijn grosso modo geleverd in 2020.
De heer Van Zanten vertelt dat hij aandacht heeft voor de problematiek in de
Bommelerwaard. Er is nu een bureau bezig om te onderzoeken wat we zouden
kunnen doen als standplaatswijzigingen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen
gaan niet automatisch, omdat het gevolgen heeft voor de rest van de regio.
Met de naburige regio Brabant Midden-West-Noord is er overleg om bij de
grenzen betere afspraken te maken over het aanrijden naar incidenten.
Er komt nog een brief voor de raad van Zaltbommel.
De COVID-crisis heeft inderdaad de tijden wat meer opgerekt door de het
dragen van extra beschermende kleding en het extra reinigen van de auto’s.
Voorts is er meer gelijktijdigheid van incidenten geweest.
De extra toelichting waar de heer Van Neerbos om vraagt staat in het
Brandweerzorgplan beschreven. Deze toelichting zal worden aangereikt samen
met het versturen van het jaarbericht.
De heer Van Neerbos geeft aan dat er op de posten in zijn gemeente voldoende
mensen zijn, waardoor de aanrijtijden beter gehaald worden.
De heer Van Kooten is tevreden dat zijn zorgen worden gedeeld en opgepakt.
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
▪ Kennisnemen van het ‘Jaarbericht operationele prestaties Brandweer en
Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2020’
▪ Het Jaarbericht, incl. extra toelichting wat aanvaardbaar met of zonder
maatregelen betekent, via de burgemeesters versturen naar de colleges.
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Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering
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