Terugkoppeling vergadering algemeen bestuur
woensdag 12 februari 2020
Op woensdag 12 februari 2020 vond een overleg plaats van het algemeen bestuur van
Veiligheidsregio IJsselland. De volgende onderwerpen werden besproken:







Coronavirus
Brand in zorgflat
Ruiming V1-raket WOII
Financiële en beleidsmatige kaders
begroting 2021
Samenwerkingsafspraken
spoorveiligheid
Terugblik jaarwisseling 2019 – 2020







Voorbereiding op hulpverlening na
een terroristische aanslag
Rapportage Inspectie Justitie en
Veiligheid over beeld operationele
prestaties
Voortgang implementatie crisisplan
Taakdifferentiatie brandweer
Terugblik bijeenkomsten
gemeenteraden

Coronavirus
Directeur GGD, Rianne van den Berg, vertelt over de actuele stand van zaken rond het Coronavirus.
De GGD houdt de situatie rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op
een eventuele uitbraak in Nederland. Er komen veel telefoontjes bij de GGD binnen, zowel van
burgers, als van huisartsen en scholen. De GHOR houdt contact met het zorgnetwerk en vult LCMS
met de juiste informatie. Zodoende zijn we up-to-date als zich een crisis voordoet.

Brand in zorgflat
Burgemeester Snijders van Zwolle vertelt dat zaterdagnacht 9 februari brand uitbrak in een zorgflat
in Zwolle. Er was veel rookontwikkeling en er waren gewonden. Het is uiteindelijk GRIP2 gemaakt.
In het ROT zijn scenario’s uitgewerkt. Er zijn circa honderd mensen geëvacueerd. De heer Snijders
complimenteert en bedankt politie, brandweer, de medische keten en ook het Rode Kruis voor de
professionele inzet. In de loop van de ochtend kon worden afgeschaald en konden de meeste
bewoners weer terug naar hun woning.

Ruiming V1-raket WOII
Burgemeester König van Deventer vertelt dat er bij wegwerkzaamheden langs de A1 een V1-raket
uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. De raket ligt op grond van de gemeente Deventer, vlakbij
Wilp (gemeente Voorst). De verwijdering door de EOD is gepland op 8 maart. De A1 wordt dan
afgesloten. Wilp moet waarschijnlijk voor een deel ontruimd worden. Aangezien het effectgebied in
de gemeente Voorst ligt, wordt de verwijdering samen met VNOG voorbereid.
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Financiële en beleidsmatige kaders begroting 2021
Het AB heeft besloten om de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2021, zoals
opgenomen in de kadernota vast te stellen. Het gaat onder andere om de volgende kaders:
1. De inhoudelijke kaders, onder meer ter uitvoering van de Strategische Beleidsagenda 20192023:
a. aan de slag met de taakdifferentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten.
Deze ontwikkeling goed afstemmen op het programma toekomstbestendige brandweerzorg
en op het realiseren van gebiedsgerichte brandweerdekking.
b. vertaling van analyses van nieuwe veiligheidsrisico’s naar beoogde effecten.
c. informatie voor inwoners over veiligheidsvragen beter toegankelijk en vindbaar maken.
2. De financiële kaders:
a. realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel
(resterend 130.000 euro);
b. vanaf 2022 rekening houden met een structureel nadeel van maximaal 215.000 euro voor
de nieuwe meldkamerorganisatie rood/multi;
c. rekening houden met toenemende kosten van de vrijwillige brandweer vanwege Europese
regelgeving, gericht op loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij
gelijke taakinvulling; de structurele kosten kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro.
d. De afspraak met het algemeen bestuur om in 2021 en 2022 per jaar een bedrag van 516.000
euro aan incidentele middelen vrij te maken om bij te dragen aan de financiële opgaven van
gemeenten.
Daarnaast heeft het AB opdracht gegeven om in het najaar van 2020 het financiële
meerjarenperspectief concreet uit te werken. Hierbij worden tevens structurele
besparingsmogelijkheden onderzocht.

Samenwerkingsafspraken spoorveiligheid
Het algemeen bestuur heeft besloten om het convenant van Veiligheidsregio IJsselland met de
Nationale Politie en ProRail, waarmee het algemeen bestuur instemde op 18 februari 2015, te
vervangen door de nieuwe landelijke samenwerkingsafspraken Spoorveiligheid.

Terugblik jaarwisseling 2019 – 2020
Het AB heeft kennis genomen van:
- het landelijk beeld van de jaarwisseling 2019-2020, dat de verantwoordelijke ministers
aanboden aan de Tweede Kamer;
- het standpunt van de meerderheid van het Veiligheidsberaad en professionals inzake het
vuurwerkverbod;
- de regionale uitrukcijfers van de brandweer tijdens de jaarwisseling 2019-2020.
De heer Snijders, vroeg de aanwezigen wat zij vinden van de landelijke discussie over het
vuurwerkverbod. De burgemeesters hebben op deze vraag diverse reacties. Er wordt onder andere
gewezen op het brandgevaar in gemeenten met veel woningen met een rieten kap. Ook de
tradities, zoals carbidschieten en open vuren, komen aan bod. Bij dat laatste is het vooral van
belang om de veiligheid te borgen, bijvoorbeeld door afspraken te maken met de organisatoren.
Opgemerkt is dat de BOCK-campagne zijn vruchten af leek te werpen.
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Voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de hoofdlijnen van het rapport ‘De voorbereiding
op hulpverlening na een terroristische aanslag’ van de Inspectie van Justitie en Veiligheid. De
rapportage is ambtelijk onderwerp van gesprek op het niveau Oost5. Van daaruit komt er een
voorstel voor vervolg.

Rapportage Inspectie Justitie en Veiligheid over beeld operationele
prestaties
De Inspectie heeft het operationeel presteren van de veiligheidsregio tijdens de aanpak van rampen
en crises beoordeeld. Op basis hiervan concludeert de Inspectie dat binnen Veiligheidsregio
IJsselland de vijf beoordeelde processen, die een rol spelen bij de aanpak van rampen en crises, op
orde zijn. Verschillende burgemeesters complimenteren de veiligheidsregio met dit resultaat. Men
neemt het rapport voor kennisgeving aan.

Voortgang implementatie crisisplan
De implementatie loopt op schema en vooralsnog is 1 maart een haalbare startdatum. De heer
Zielhuis, coördinerend gemeentesecretaris, krijgt dezelfde signalen uit het team Bevolkingszorg.
Tevens vertelt hij dat er, op het gebied van crisiscommunicatie, een functie bij komt en dat de
functies in het BT en ROT gekoppeld worden. Hij komt hier een volgende keer op terug.
Burgemeester Strien vraagt aandacht voor de instructie van locoburgemeesters. Over het OL-piket
geeft de heer Thijssen aan dat er een opleiding start met tien deelnemers. Zodoende ontstaat er
een pool, waarmee het piket gevuld kan worden. De groep is verbreed met enkele managers vanuit
de gemeente en politie. In juni is de opleiding afgerond en wordt een eerste selectie gemaakt.

Taakdifferentiatie brandweer
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van:
1. de op 12 december 2019 door het Veiligheidsberaad verstuurde brief met als onderwerp
‘taakdifferentiatie brandweer’;
2. het instellen van een regionale projectgroep en bestuurlijke klankbordgroep Taakdifferentiatie;
3. de planning om te komen tot inzicht in de consequenties die de voorlopige denkrichting heeft
op de organisatie van brandweer IJsselland en de kwaliteit voor de regionale brandweerzorg.
Burgemeester Dadema vraagt de veiligheidsregio om de ACB’ers mee te nemen in de
informatievoorziening. Op die manier zijn de gemeenten ambtelijk ook goed aangehaakt.

Terugblik bijeenkomsten gemeenteraden
De heer Schreuders heeft een mondelinge terugkoppeling gegeven van de drie bijeenkomsten voor
de gemeenteraden: op 27 januari in Zwartewaterland, op 5 februari in Dalfsen en op 11 februari in
Raalte. Deze zijn samen met de andere gemeenschappelijke regelingen GGD en Omgevingsdienst
georganiseerd. Iedere avond waren er circa twintig á dertig raadsleden aanwezig. In
carrouselverband hebben zij deelgenomen aan workshops. Er is een doorkijk gegeven naar 2021
door het beleidsmatig en financieel perspectief uit de Kadernota te schetsten. Er was veel
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belangstelling voor de ontwikkelingen bij de brandweer. De veiligheidsregio gaat de avonden met de
griffiers evalueren.

Overige punten
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van:
- De Rijksbijdrage 2020 van circa 5,4 miljoen euro voor Veiligheidsregio IJsselland.
- het overzicht van de uitrukken van Brandweer IJsselland in 2019.
- de factsheet met de resultaten van de AED-campagne.
De onderliggende stukken zijn te vinden op deze website www.vrijsselland.nl

