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Uit het Algemeen bestuur van juni 2018
Het algemeen bestuur (AB) heeft 28 juni ingestemd met onder meer de Burap I-2018, Egalisatie reserve
kapitaallasten, inclusief Investeringsplan jaarschijf 2018 en 2019, het Treasurystatuut en de begroting 2019. Het
bestuur gaf akkoord met de bestemming van het jaarresultaat 2017; er gaat € 1.7 miljoen terug naar de 17
gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid. Het bestuur heeft Simone van Heeren benoemd tot Coördinerend
Gemeentesecretaris (CGS). Zij volgt Anita Vergouwe op in deze functie. Het AB gaf verder akkoord op de notitie
Opkomsttijden brandweer, de Evaluatie van de laatste systeemtest, het periodieke overzicht van incidenten en het
verslag van de auditcommissie.

Vakbekwaamheid gecertificeerd opleider IFV
Vandaag is het Instituut Fysieke Veiligheid certificaat door Carlo Post officieel onthuld. Bureau Vakbekwaamheid
van de brandweer ZHZ is nu dus weer gecertificeerd opleider IFV. Daarom heeft de directeur met trots een
bijbehorend gevelbord mogen onthullen met het logo. Het IFV certificaat houdt in dat Bureau Vakbekwaamheid de
komende drie jaar brandweeronderwijs mag geven op Spinel Veiligheidscentrum. Het IFV heeft namelijk getoetst of
Bureau Vakbekwaamheid voldoet aan de Kwaliteitseisen Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB). Het bureau is
hiervoor met vlag en wimpel geslaagd. Hier zijn we dan ook trots op!
Met de KAB is bepaald waaraan een brandweeropleiding minimaal moet voldoen. Met de gehouden audit is dit
getoetst en hiervoor is bureau Vakbekwaamheid ZHZ glansrijk geslaagd. Om dat ook aan iedereen te kunnen laten
zien, is het gevelbordje geplaatst. Marco Troost: "De audit is mooi voorbeeld hoe wij als regio gezamenlijk gewerkt
hebben en gaan werken aan kwalitatief hoogwaardige opleidingen. Samen sterk is mijn credo!”

Crisisorganisatie GHOR en GGD zijn nu één
Na een voorbereidingsperiode van enkele maanden zijn de crisisorganisaties van de GHOR en de GGD op 1 juli van
twee naar één gegaan. De crisisorganisaties zijn in elkaar geschoven en functioneren als één geheel onder de naam
‘Crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ’. Dit wordt wel als iets bijzonders gezien, mede omdat we die stap waarschijnlijk
als eerste of een van de eersten in Nederland zetten. Maar eigenlijk is het een hele logische keuze.
Strategisch adviseur GHOR Chris Dekkers: ‘De keuze is logisch uit kostenoverwegingen’, stelt Chris, ‘maar ook
omdat beide organisaties in het domein van de publieke gezondheid werken, in elkaars verlengde. Met deze stap
heb je een nog groter potentieel aan professionals met veel kwaliteit en ervaring die er echt voor kiezen deel te
nemen aan de crisisorganisatie. Dit versterkt elkaar. Afhankelijk van de aard van het incident kunnen deskundigen
met specifieke vakbekwaamheid op het gebied van infectieziektenbestrijding, psychosociale nazorg, medische
milieukunde en gezondheidsonderzoek aan het crisisteam worden toegevoegd.’

Tien miljoen mensen ontvangen het NL-Alert controlebericht
Het NL-Alert controlebericht is op 4 juni in heel Nederland uitgezonden. Onderzoeksbureau Kantar Public heeft het
bereik van het controlebericht onderzocht. Daaruit blijkt dat tien miljoen mensen van 12 jaar en ouder het NL-Alert
controlebericht hebben ontvangen. Dat is vergelijkbaar met het bereik van het controlebericht in december 2017.
De bereikcijfers tonen aan dat in februari 2013 nog maar 9% werd bereikt. In de afgelopen maand was dat
gegroeid tot 67%. De bereidheid om een NL-Alert door te geven aan anderen, zoals vrienden of collega’s, is groot.
Daardoor is in totaal driekwart van alle mensen van 12 jaar en ouder bereikt met het NL-Alert controlebericht
(76%). Het controlebericht is wederom ondersteund door een publiekscampagne. De website van NL-Alert is door
meer dan 300.000 bezoekers bezocht.

Doorontwikkeling Bevolkingszorg
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur eind juni is een toelichting gegeven op de doorontwikkeling van
bevolkingszorg door Anita Vergouwe, tot voor kort Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS). Doel is méér kwaliteit
en méér efficiency; komen tot één crisisorganisatie met de juiste mens op de juiste plek, zodat optimale
bevolkingszorg kan worden geboden. Daarbij kan de omvang van de crisisorganisatie veel kleiner, waarbij wel
aandacht moet zijn voor een passend traject voor opleiden, trainen en oefenen en waarbij bestuurlijk comfort
wordt geboden.

Gemeentelijke herindelingen
De Eerste Kamer heeft begin juli het ingestemd met diverse gemeentelijke herindelingen. Zo werd ingestemd met
de uittreding van Leerdam en Zederik de samenvoeging van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard tot één
gemeente en gaan Giessenlanden en Molenwaard verder als de gemeente Molenlanden. Met ingang van 1 januari
2019 vormen Leerdam en Zederik met Vianen de gemeente Vijfheerenlanden en worden onderdeel van de provincie
en veiligheidsregio Utrecht. Onze VRZHZ wordt dus iets kleiner. Om deze wijziging in goede banen te leiden is het
project VR | Vijfheerenlanden opgezet.
Vanuit het project wordt gezorgd voor een goede overdracht van ongeveer 120 brandweervrijwilligers en het
benodigde materieel en materiaal. Ook wordt gewerkt aan een goede financiële en juridische afwikkeling. Over de
financiële afwikkeling is tijdens het algemeen bestuur op 28 juni jl. uitgebreid gesproken. De kosten die
voortvloeien uit de taakoverdracht komen volledig voor rekening van de fuserende gemeenten.

Nieuwe Organisatie start 1 september
De herstructurering is afgerond. Per 1 september start de organisatie volgens de nieuwe structuur. Het
managementteam bestaat dan uit: Algemeen directeur Carlo Post, hoofd Voorbereiding op Rampen en Crises
Roland Bron, hoofd Risicobeheersing Wim Visser, hoofd Bedrijfsvoering Daan Vermeulen, hoofd Incidentbestrijding
Job Kramer en hoofd Voorbereiding Brandweerorganisatie Marco Redelijkheid. Met concern controller Jeroen van
Bommel en directiesecretaris José Boons is het Managementteam compleet.
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