
 

 

 
 
 
 

 
 
Vergadering Openbare vergadering Algemeen Bestuur VRGZ 

Datum/tijd 23-9-2021 9.30 uur 

Locatie Raadzaal Nijmegen 

Genodigden Leden van het Algemeen Bestuur VRGZ 
(Waarnemend) voorzitter is de heer H. Beenakker 

Afwezig De heren Bruls en Van Grootheest zijn afwezig.  

  

Status verslag Concept    

 
 
        Concept-verslag 

   

   
1 Opening  

2 Mededelingen 
 
Niet van toepassing. 
 

 

3 Concept-verslag van 24-6-2021 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
Het concept-verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur VRGZ van 
24-6-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

 

4 Duiktaak brandweer VRGZ 
 
De heer Beenakker geeft een korte toelichting op het voorstel. Daarbij verwijst 
hij naar de historie, recente afspraken met twee naburige regio’s, het gevraagde 
onderzoek naar alternatieven en de uitkomst van dat onderzoek. 
 
Mevr. Mittendorff vraagt hoe vaak assistentie is verleend door duikteams. 
 
De heer Van Zanten antwoordt dat hij ter vergadering niet de actuele cijfers  
paraat heeft. In eerdere notities richting het bestuur zijn wel indicaties gegeven 
echter deze zijn al weer verouderd. De heer Van Zanten geeft aan dat hij dit laat 
uitzoeken en hierop terugkomt. 
 
(noot secretaris  nav toezegging van de heer Van Zanten: In de afgelopen jaren 
is bij een aantal waterincidenten operationele ervaring opgedaan. Een enkele 
keer per jaar is een duikteam uit omliggende veiligheidsregio’s, als vorm van 
bijstand, ter assistentie gealarmeerd. Het ging hierbij om incidenten waarbij 
slachtoffers onder water zijn geraakt. In de praktijk is veel meer sprake van 
bergend duiken dan van levensredddend duiken in verband met de aanrijtijd 
van het duikteam.) 
 
De heer Beenakker is van mening dat het niet zozeer gaat om het aantal keren 
dat zich een incident voordoet, waarbij mensen in het water terechtkomen, maar 
dat het er om gaat een duikteam beschikbaar te hebben op het moment dat 
sprake is van zo’n incident.  
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De heer Slinkman benadrukt dat als niet wordt ingestemd met het voorliggend 
voorstel de VRGZ de enige regio in het land is die geen duikteam beschikbaar 
heeft. Het zou raar zijn als wij de enige regio zijn die gelijk heeft en de rest van 
het land niet. Uitgaande van deze gedachte is de “nuttigheidsvraag” van mevr. 
Mittendorff daarmee beantwoord. 
 
Mevr. Meijers vraagt hoe het zit met de financiering. Het Algemeen Bestuur 
VRGZ kan niet besluiten voor gemeenten om te voorzien in een structurele 
financiering van de duiktaak. We moeten de gemeenteraden aan de voorkant 
de gelegenheid geven de afweging te maken wel of niet te zorgen voor een 
extra structurele gemeentelijke financiering voor de duiktaak. 
 
 
De heer Beenakker legt uit dat het voorstel is de inzet van de duikteams van 
Gelderland-Midden en Brabant-Noord structureel te maken en dit in een 
overeenkomst vast te leggen. In financiële zin betekent dit dat de jaarlijkse 
structurele kosten toenemen met € 130.000,--. Het voorstel is dat deze kosten 
in 2022 incidenteel worden gedekt uit het verwachte overschot bij de 
jaarrekening 2021 van de VRGZ. Voor 2023 en volgende jaren wordt via de 
Kaderbrief het verzoek aan gemeenten gedaan tot verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage met € 130.000,--. 
 
De heer Beenakker geeft aan dat het Algemeen Bestuur nu niet kan besluiten 
de structurele uitgave te doen. Het voorstel is juist daarom dit in de kaderbrief 
2023, gericht aan de gemeenteraden, mee te nemen. Over het opnemen van dit 
verzoek kan het Algemeen Bestuur wel besluiten. 
 
De heer Slinkman is van mening dat door nu een principiële uitspraak te doen  
over een structurele samenwerking met Gelderland-Midden en Brabant -Noord 
voor de inzet van een duikteam, wordt de raden een uitspraak ontlokt over de 
gewenste structurele inzet en structurele financiering. Bij voorbaat wordt nu 
geen claim gedaan. Door voor deze procedure te kiezen hebben gemeenten 
alle rust om de discussie te voeren in raden.  
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
Instemmen met  
▪ De dienstverleningsovereenkomst die tijdelijk met veiligheidsregio’s 

Gelderland-Midden en Brabant-Noord is aangegaan voor de inzet van hun 
duikteams in Gelderland-Zuid, structureel te continueren. 

▪ Instemmen met de kostenuitzetting van €130.000,- vanaf 2022 die deze 
overeenkomst met zich meebrengt. 

▪ Het voornemen om de uitzetting voor het jaar 2022 incidenteel te dekken uit 
het verwachte positieve resultaat van de jaarrekening 2021 van de VRGZ 

▪ Voor het jaar 2023 en volgende jaren de betreffende structurele 
kostenuitzetting meenemen in de kaderbrief 2023 met het verzoek om een 
structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. 

 
  

 
 

5 Samenwerkingsconvenant Omroep Gelderland-
veiligheidsregio 

 
De heer Beenakker licht toe dat het gaat om een actualisering van de 
bestaande samenwerking tussen de VRGZ en Omroep Gelderland. Er zijn 
nieuwe afspraken gemaakt en vastgelegd. 
 
Ter aanvulling op artikel 4, lid 2 wordt door de heer Beenakker toegelicht dat de 
regionale Omroep Gelderland-Zuid geen voorkeurspositie heeft als het gaat om 
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informatiespreiding. Burgemeesters bekijken in de praktijk of en op welke wijze 
in een concrete situatie informatie kan worden gegeven. Dat kan aanvullend zijn 
op de regionale omroep of op een andere wijze dan de regionale omroep. 
Het gebruik van sociale media en andere vormen van communicatiemiddelen 
vindt namelijk steeds meer plaats. Soms wordt ook de plaatselijke omroep 
ingeschakeld voor informatievoorziening, aldus de heer Beenakker. 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
1. Instemmen met het onderliggende samenwerkingsconvenant tussen de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Omroep Gelderland 
2. Per 1 december 2021 intrekken van het oude convenant voor de 

calamiteitenzender d.d. 6 juli 2009 
 
 

6 Rondvraag en sluiting 
 
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering 
 

 

   

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2021. 
 
 
De voorzitter,                                                   de secretaris, 
 
 

 

   

   

   

   

 
 


