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1.

Opening
De voorzitter deelt mee wie afwezig zijn en heet de heer P. Loermans als
plaatsvervanger van Mevr. Van Beek, welkom.
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Mededelingen
Niet van toepassing
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Vasstellen concept-verslag van 10 maart 2022
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
Het concept-verslag van 10 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Samenwerking meldkamers Oost-Nederland
Mevr. Bergman geeft toelichting op de onderhavige notitie en voorstel.
Er ligt een goed voorstel op tafel dat met vele partijen is afgestemd. Zij spreekt
haar waardering uit voor met name de projectleider de heer Thijssen.
De heer Van Kastel merkt op dat op Twente en Gelderland-Zuid na alle regio’s
al hebben ingestemd met het organisatie-en formatieplan.
In Twente komt het ook vandaag aan de orde.
Met betrekking tot het sociaal plan meldt de heer Van Kastel dat er nog geen
akkoord is met de vertegenwoordiging van werknemers. Op enkele onderdelen
is nog een discussie. Gestreefd wordt om tot overeenstemming te komen.
De heer Van Grootheest mist in de governance de positie van de raad. Zijn
gemeenteraad wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Hij vraagt
aandacht daarvoor.
De voorzitter maakt zich zorgen over de bemensing van de meldkamer.
Nu al zijn er problemen in de bemensing van de meldkamer Arnhem Nijmegen.
Daarnaast uit de voorzitter zijn aarzeling ten aanzien van de gehele operatie
van samenvoeging van meldkamers in het gehele land.

Met dit voorstel wordt deze aarzeling niet weggenomen.
De heer Bruls vraagt hoe het zit met de bemensing, kunnen we genoeg mensen
krijgen voor de meldkamer en zijn deze medewerkers in staat om de benodigde
specifieke geografische kennis van Gelderland-Zuid goed in te schatten.
De heer Van Kastel antwoordt dat de bezetting in Apeldoorn er goed uitziet. In
de startsituatie wordt geen probleem voorzien. Gelderland-Zuid kan te maken
krijgen met boventallig personeel. Om de deskundigheid van alle centralisten te
bevorderen krijgen ze allemaal opleiding en training voordat meldkamer
operationeel is. De medewerkers kennen dan de procedures en de
bijzonderheden van de aangesloten regio’s.
Mevr. Bergman ziet graag dat dit goed wordt gemonitord om te zien of dit wel
goed werkt, ook vanuit de verantwoordelijkheid van de burgemeesters.
De voorzitter geeft aan dat zijn aarzeling niet is weggenomen. De meldkamer is
een cruciaal onderdeel van de hulpverlening.
De informatievoorziening richting de raden kan worden meegenomen in de
reguliere P&C cyclus.
De voorzitter stelt voor dat elk AB-lid zijn raad zelfstandig kan informeren.
Daarnaast stelt de voorzitter voor dat wanneer de vijf aangesloten regio’s
akkoord zijn met het onderhavige voorstel er centraal vanuit Oost-5 een bericht
wordt gestuurd naar alle gemeenten.
Mevr. Bergman antwoordt dat zij dit met de heer Van Eert opneemt om een
informatiebrief te doen versturen.
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
Instemmen met het voorgenomen besluit om:
1. deel te nemen aan de samenwerking tussen de 5 veiligheidsregio’s in Oost
Nederland ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering van de
meldkamerfunctie en –taken voor brandweer en multidisciplinaire
samenwerking in dit gebied, gebaseerd op de hoofd- en beslispunten,
zoals die nader zijn uitgewerkt in bijlage 1 in de navolgende onderdelen:
a MK Brandweer/Multidisciplinaire samenwerking (MKBM)
b

Organisatie- en formatieplan

c

Werkgeverschap VNOG

d

Begroting en kostenverdeling

e

Omgang met verrekening kosten VNOG voor bedrijfsvoering meldkamer
MKBM

f

Omgang met boventalligheid en frictiekosten

g

Governance

2. deze hoofd- en beslispunten te verwerken in bestuurlijke
samenwerkingsafspraken en deze in de 2e helft van 2022 vast te leggen in
een convenant, genoemd in artikel 35 Wet veiligheidsregio’s.
3. in te stemmen met de overgang van de betrokken medewerkers werkzaam
bij de huidige meldkamers op basis van het sociaal plan, dat is opgesteld in
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overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiging van de
vakorganisaties.
Besluiten om:
In verband met de overgang van de meldkamer MAN naar de nieuwe
meldkamer Oost Nederland na de feitelijke inwerkingtreding van deze
meldkamer aan het bestuur van de VRGZ een begrotingswijziging voor te
leggen ter besluitvorming (deze is naar verwachting van technische aard)
Kennis te nemen van:
De door het bestuur van VNOG vast te stellen functieomschrijvingen en functieinpassingen, die zijn opgenomen in bijlage 2 van het eindrapport.
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Systeemtest Freya
De heer Van Kastel geeft toelichting op het voorliggend rapport.
Het rapport geeft een beoordeling of mensen op de juiste wijze hebben
gereageerd op een alarmeringsoproep en of ze in het juiste werkverband zitten.
De test maakt duidelijk of de hoofdstructuur van de crisisbestrijding op een
juiste wijze heeft gewerkt. Er is niet nagegaan of de inhoudelijke uitwerking van
het gepresenteerd vraagstuk goed is verlopen.
De voorzitter merkt op dat het gaat om een beoordeling op hoofdlijnen.
Een punt van aandacht, volgens het rapport, is het onderdeel bevolkingszorg.
Dit is jammer, aldus de voorzitter. Het is juist bevolkingszorg geweest, die
tijdens de coronacrisis vol aan de bak moest en goed heeft geopereerd.
Niettemin hebben we al bij eerdere tests geconstateerd dat bevolkingszorg
aandacht behoeft.
De heer Van Hout geeft aan dat hij met de collega secretarissen heeft
gesproken over de bemensing van de crisisorganisatie. Dit was op onderdelen
te “dun”. Daarnaast is het van belang om het goede gesprek met
functionarissen te voeren wat een crisisfunctie inhoudt.
De eerstvolgende keer gaat de heer Van Hout weer met de secretarissen om de
tafel om over de bezetting van de crisisorganisatie te spreken. Het voorliggend
rapport dient daarvoor als onderlegger.
Mevr. Polfliet geeft aan dat tijdens een Grip-2 of 3 niet automatisch een
(hoofd)officier komt. Als er maatschappelijke onrust is als gevolg van een
incident dan lopen de gesprekken voor het OM via een gezagsdriehoek.
Mevr. Meijers is van mening dat tijdens de test al snel werd opgeschaald naar
een Grip-3 structuur.
Wat in het rapport onvoldoende naar voren komt is dat het oproepsysteem naar
haar mening ook onvoldoende heeft gewerkt. Mensen zijn soms wel
opgekomen, maar niet opgepiept.
In systeem zelf is iets raars geweest. Mensen zijn wel en niet gealarmeerd. Zij
kon zelf een oproep niet accepteren. Mogelijk is er een storing geweest in het
oproepsysteem.
Voorts vraagt mevr. Meijers aandacht voor de leesbaarheid van het stuk.
Passages lopen soms door elkaar heen.
Mevr. Meijers signaleert dat een functie is beoordeeld die niet meer bestaat. Het
gaat om de combinatiefunctie van secretaris RBT en verslaglegger van het
RBT. Deze functies worden “rood” beoordeeld.
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De heer Van Grootheest maakt zich zorgen over de langere termijn.
Is de huidige crisisstructuur nog toekomstbestending. Is het niet raadzaam om
bevolkingszorg als gemeenten gezamenlijk te organiseren in plaats van ieder
afzonderlijk, vraagt de heer Van Grootheest.
De heer Van Hout antwoordt dat met gemeentesecretarissen is gekeken hoe
het anders kan. De mogelijkheid is een aantal functies op hard piket te zetten.
Dit gaat echter veel geld kosten. Het grootste probleem is echter de attitude. De
vraag is of mensen komen als ze worden gebeld, maar op zacht piket staan.
Naar zijn mening moeten personen die een crisisfunctie hebben ook
daadwerkelijk komen.
Daarnaast moet bedacht worden dat er functionarissen zijn die al rijdend hun
functie in de auto uitvoeren, op weg naar de plaats van het incident.
Het gegeven dat deze functionarissen soms later arriveren dan de normtijd
aangeeft wil nog niets zeggen over het feitelijk functioneren.
De voorzitter is van mening dat de langere aanrijtijd mede te maken heeft met
de grote afstanden in onze regio.
De voorzitter constateert dat communicatie stelselmatig een probleem is. Naar
zijn mening moet van tevoren duidelijk zijn of zaken goed gaan lopen. Bij
bevolkingszorg valt het negatieve beeld keer op keer op bij tests. Doch, als er
sprake is van een echt incident gaat het wel goed.
Later dit jaar komt er weer een systeemoefening. Een aantal lessen hieruit
wordt dan weer getoetst. De voorzitter spreekt de verwachting uit dat via het
overleg van gemeentesecretarissen de voortgang over de organisatie van het
onderdeel bevolkingszorg weer terugkomt op de bestuurlijke agenda.
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ:
1. Kennisnemen en vaststellen van het evaluatierapport systeemtest
Freya, conceptversie 0.3.
2. Instemmen met de leerpunten en acties zoals beschreven in hoofdstuk
6 t/m 13.
3. De uitvoering van deze leerpunten en acties beleggen bij de kolommen
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de monitoring ervan bij de
sector Crisisbeheersing
4. Na vaststelling het definitieve evaluatierapport dit te delen met alle
betrokkenen van de systeemtest en de Inspectie Justitie & Veiligheid.
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Rondvraag en sluiting

Mevr. Pieters meldt dat er sprake is van een structureel probleem met
betrekking tot de continuïteit in de dienstverlening van forensische zorg aan
gemeenten, Er kan nu niet worden gegarandeerd dat 24 uur per dag
forensische zorg kan worden geleverd. Het betreft een dienstverlening van de
GGD. Voor gemeenten betreft dit een wettelijke taak. Voor politie en OM
betekent dit een dienstverlening die zij inkopen bij de GGD.
De heer Garssen geeft aan dat dit gevolgen heeft voor de inzetbaarheid van de
eerstelijnszorg.
Mevr. Polfliet spreekt hierover haar zorgen uit. Zij vraagt naar de mogelijkheden
om het structureel op te lossen.
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Mevr. Pieters antwoordt dat getracht is de roosters van de functionarissen met
meerdere regio’s gezamenlijk te vullen. Door de grote afstanden in OostNederland biedt dit echter geen soelaas. Voorts duren de opleidingen een paar
jaar.
De voorzitter constateert dat de betreffende opmerking niet op de juiste
bestuurstafel wordt gemaakt. Het is geen taak van de veiligheidsregio.
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