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Algemeen
01. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter, de heer Bruls, opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Vandaag
is de eerste vergadering nieuwe stijl. Tevens vindt, naast de reguliere vergadering van het
Veiligheidsberaad (AB VB), het overleg plaats met de minister van Justitie en Veiligheid
(JenV).
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Aan- en
afwezigheid of vervanging staan aangegeven op het bijgaande presentieoverzicht.
02. Vaststelling verslag 15 december 2017 (vergadering AB VB)
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de voorzitter stelt het verslag van 15 december 2017
ongewijzigd vast.
03. Agenda overleg Veiligheidsberaad met minister van JenV
Met instemming van de vergadering stelt de voorzitter de agenda ongewijzigd vast.
Besluitvormend
04. Landelijke Meldkamerorganisatie
Portefeuillehouder Hamming licht toe dat het voorstel aansluit op de afspraken die voorzitter
Bruls namens de veiligheidsregio's (VR) maakte over het weer op gang brengen van het
Uitwerkingskader. Op alle punten ligt er thans een goed verhaal en financiële
tegemoetkoming door het Rijk. Ten aanzien van multi-intake zal er met pilots begonnen
worden, waarbij gefocust wordt op het helpen van de burger in het eerste contact.
Voor Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid wordt de afkoop van de transitiekosten
alsnog meegenomen. Ten aanzien van de VR Zeeland is ambtelijk een extra financiële
compensatie overeengekomen van 100.000 euro structureel.
Op basis van een positief advies van de zijde van voorzitter en portefeuillehouder, zal de
bestuurlijke besluitvorming thans plaatsvinden in de afzonderlijke VR's.
De heer Lonink waardeert de inspanningen om de grote verschillen weg te werken.
Desalniettemin resteert er voor Zeeland een fors negatief saldo. Waar andere VR's
maximaal uitkomen op 30 cent nadelig per inwoner, komt Zeeland uit op 78 cent. Een forse
uitschieter en Zeeland hoopt dat dit grote verschil nog verder gereduceerd kan worden.
De heer Aboutaleb geeft aan dat zijn veiligheidsregio de voorstellen positief beoordeelt.
De heer Crone meldt dat de noordelijke VR's met het voorstel zullen instemmen. Wel vraagt
hij aandacht voor de verankering van thema's zoals vernieuwing, innovatie en de
samenwerking tussen kolommen.
In zijn reactie geeft portefeuillehouder Hamming aan dat er een budget is opgenomen voor
centrale aansturing. Innovatie krijgt zeker de benodigde aandacht en het ministerie zal een
strakke regie voeren.
Hij memoreert dat, met 100.000 euro structureel, de VR's een goed bod doen richting
Zeeland en vertrouwt erop dat de regio dit positief zal beoordelen.
Besluit: conform het voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
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05. Strategische agenda Veiligheidsberaad
MDA-voorzitter Van Lieshout licht toe dat het MDA op basis van alle input en suggesties
terdege heeft gekeken naar mogelijke hoofdthema's voor de nieuwe Strategische Agenda.
Drie bestuurlijke thema's zijn geselecteerd: taak- en rolopvatting VR's in relatie tot evaluatie
Wvr, kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij alsmede de
"Ongekende Crises" en een gezamenlijke aanpak.
Het MDA ziet zich als platform waarvan uit, al dan niet op onderdelen, de kolommen en
partners verbonden zullen worden. Want juist mét partners zullen risico's geduid moeten
worden en crises bestreden.
Ten aanzien van standaardiseren en harmoniseren geeft Van Lieshout aan dat de diversiteit
van de VR's een grote rijkdom is, binnen de regio's gaat de incidentbestrijding prima. Maar
grootschalige, regio- of grensoverschrijdende incidenten vereisen aandacht.
In toenemende mate wordt de maatschappij geconfronteerd met "samengestelde crises".
Bedreigingen en risico's zijn met elkaar vertakt of vloeien uit elkaar voort; hierbij is reguliere
planvorming lastig. Steeds meer is een dynamisch risicobeeld vereist en tussen regio's en
partners zal er veel meer vanuit de ketengedachte geoefend moeten worden.
Vanuit de vergadering komen (in willekeurige volgorde) de volgende opmerkingen en
suggesties.
• Meer ingaan op 'kansen' en het gezamenlijk ontwikkelen bij het thema Informatie- en
datagestuurde maatschappij; thans nog te veel nadruk op bedreigingen.
• Aandacht voor het weerbaar maken van de samenleving tegen schokken en stress die
crises met zich kunnen brengen.
• Aandacht voor de 'cocktail' van preventie en repressie en de vraag of de VR's daarvoor
voldoende zijn toegerust.
• Kritisch bezien hoe in complexe situaties wordt omgegaan met het opschalen (naar hogere
niveaus) en de regelmatig voorkomende vertraging in de besluitvorming.
• Aandacht voor het hand in hand gaan van veiligheid en gezondheid.
• De dynamiek van de informatie- c.q. digitale maatschappij kan scherper tot uitdrukking
worden gebracht.
• Aandacht voor de kwaliteiten die de VR's in huis moeten hebben met betrekking tot de
informatie- en digitale maatschappij.
• Het thema van de zelfredzaamheid van de bevolking moet veel hoger op de (nationale)
agenda komen.
• Is het thema "Ongekende crises" duidelijk genoeg afgebakend om er ook beleid op te
kunnen maken?
• Aandacht voor onverwachte, onbekende issues die van toegevoegde waarde voor het VB
kunnen zijn en van belang voor meerdere VR's (bv. virusontsnapping).
• Aandacht voor de veiligheidsperceptie bij de burger. Men denkt vaak dat de VR's over alle
veiligheidsaspecten gaan.
Besluit: conform het voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en met dank
aan het MDA voor dit eerste advies aan het VB nieuwe stijl.
06. Onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel
Portefeuillehouder Berends presenteert de rapportages aan de voorzitter van het VB en
memoreert dat een dergelijk grootschalig en landelijk onderzoek nu voor de eerste keer is
uitgevoerd. Bij de bonden, de VBV en de brancheorganisaties was er volledig draagvlak voor
dit onderzoek en unanimiteit ten aanzien van de uitgangspositie(s).
Het onderzoek resulteerde in 25 regionale beelden die overhandigd zijn aan de
respectievelijke VR's en zijn niet verder verspreid. Het landelijke beeld en de landelijke
duiding zijn wel verspreid.
Nu de stuurgroep gedechargeerd zal worden, is het voorstel om vervolgacties te beleggen
bij het IFV. Borging van de resultaten, toekomstige thema's en financiering zullen aan de
orde komen tijdens de VB-vergadering op 8 juni a.s.
De heer Depla adviseert om het traject van het VB te koppelen met de Brandweerkamer.
De heer Out geeft aan dat, naast borging en continuïteit van het onderzoek, er ook goede
afspraken gemaakt moeten worden over het toewerken naar de volgende stip op de horizon.
De heer Aboutaleb vraagt aandacht voor de relevatie tussen preventie en (nieuwe)
technologie. Daarnaast vraagt het aspect van 'vrijwilligheid' om een toekomstgerichte
benadering.
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De heer Crone memoreert het belang van zorgvuldigheid bij het hanteren c.q. het
ontwikkelen van definities ten aanzien van vrijwilligheid.
De heer Lenferink memoreert de "kramp" die bij (enkele) VR's bestaat ten aanzien van het
onderling delen/uitwisselen van prestatiegegevens en operationele resultaten. Leren en
verbeteren zijn alleen mogelijk wanneer de VR's daar onderling openheid over betrachten.
Besluit: conform het voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en de
voorzitter verleent de stuurgroep decharge. Aan het Veiligheidsberaad van 8 juni zal een
voorstel voor (aanpak en kosten van) borging en beheer van de onderzoeksresultaten en
periodiek vervolgonderzoek voorliggen, dat door het (bestuur van het) IFV wordt opgesteld.
07. Aanpassing Statuut Veiligheidsberaad (hamerstuk)
Besluit: conform het voorstel
Informerend
08. Ingekomen en verzonden stukken
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over.
09. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
10. Sluiting
Met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng sluit de voorzitter dit deel van de
vergadering.
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