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Vraag 1  

Blz. 4 Radicalisering wordt als uitdaging benoemd. Is er zicht op in welke dit in onze regio en specifiek in 
Ridderkerk speelt 
 

Antwoord  
 
Of radicalisering specifiek in Ridderkerk aandachtspunten kent is de VRR niet bekend. 
 
De focus van de VRR ligt op radicaliseringsgevolgbestrijding en richt zich op het optreden van de 
hulpdiensten na een terroristische aanslag. Medewerkers van de VRR zijn getraind en uitgerust om te 
kunnen optreden na een daad van radicalisering. 
 
Daarnaast is de VRR attent op mogelijke radicalisering van eigen personeel.  

 
 

Vraag 2 

Blz. 6 U geeft aan dat de samenleving verandert: er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij 
burgers en bedrijven. U merkt hierbij op dat u in gesprek gaat met de maatschappij. En dan zegt u min 
of meer dat u van een naar binnen gerichte organisatie naar een meer naar buitengerichte organisatie 
moet ontwikkelen. Zoals het hier gesteld wordt, lijkt het alsof u moeite heeft de „ oude’ rol los te laten. 
Hoe kunt u onze twijfel daarover wegnemen? 
 

Antwoord 
Het vervullen van de rol als hulpverleningsorganisatie die altijd voor de maatschappij klaar staat om 
incidenten te bestrijden wordt niet losgelaten. Deze rol is van oudsher onze taak en deze primaire taak 
wordt niet losgelaten. 
 
 

Vraag 3 

Blz. 7 U geeft aan dat informatiemanagement geen organisatieonderdeel is, maar dat dit verweven is in 
de bedrijfsprocessen. Maar hoe zorgt u ervoor dat dan de regie centraal geborgd blijft, zodat de juiste 
informatie op het juiste moment beschikbaar is? 
 

Antwoord 
De centrale regie op informatiemanagement binnen de VRR is belegd bij het team 
Informatiemanagement. Dit is een klein, centraal gepositioneerd team dat lijnverantwoordelijken 



 

ondersteund en adviseert tav informatiemanagement bij projecten en reguliere werkzaamheden. 
Hiermee is de regie centraal geborgd. 
 

Vraag 4 

Blz. 11 De afdeling Veilig Leven geeft voorlichting en educatie. U bereikt op deze manier o.a. de 
woningbouwcorporaties, maar hoe bereikt u ook de particuliere huiseigenaren breder dan bijvoorbeeld 
het installeren van een rookmelder? 
 
Wijkbrandweerman: Kunt u aangeven wat zijn taken zijn en op welke termijn dit concreet gaat worden 
voor Ridderkerk? 
 

Antwoord 
Een wijkbrandweerman kent zijn wijk en de specifiek brandveiligheidsvraagstukken die daar spelen. Hij 
is daarmee de schakel tussen bewoners, maatschappelijke organisaties en de VRR. Voor de gemeente 
Ridderkerk is nog niet bepaald of en wanneer een wijkbrandweerman ingezet moet worden. 
 
Voorlichting wordt gegeven op scholen of in verzorgingshuizen of tijdens open dagen of bijvoorbeeld de 
wereldhavendagen. Voorlichting aan basisschool kinderen wordt gegeven in de club van 112. Via 
www.rijnmondveilig.nl is voor alle inwoners informatie beschikbaar o.a. over preventieve maatregelen en 
handelingsperspectief na een incident. Via ‘Peter in de Ether’ wordt 2 keer per maand voorlichting 
gegeven tijdens de uitzending van Radio Rijnmond. 
 

Vraag 5 

Blz. 20 Wat zijn „ groene voertuigen”? 
 

Antwoord 
 

Groene voertuigen zijn voertuigen uitgevoerd conform de stripingvoorschriften van veiligheidsregio’s. 
Het gaat om voertuigen die een brancheoverstijgende functie of gecombineerde functie vervullen bij 
incidenten. De voertuigen mogen optische en geluidssignalen inzetten en zijn uitgerust met 
blauwgroene strepen. 
 
Deze voertuigen rijden niet alleen in onze regio, maar ook in de andere regio’s in Nederland. 
 

Vraag 6 

Blz. 22 U meldt dat in 2022 het operationele centrum in staat is om adequaat te reageren op alle 
mogelijke kanalen en nieuwe media waarlangs hulpvragen binnen komen. Waarom pas in 2022, omdat 
de noodzaak er toch nu ook al is? 
 

Antwoord 
 
De meldkamer is momenteel in staat om adequaat te reageren op alle meldingen die telefonisch 
binnenkomen. De snel ontwikkelende technologie biedt echter steeds meer mogelijkheden waar de 
meldkamer ook gebruik van zou kunnen maken. 
Het vraagt tijd om te bekijken welke van deze technische mogelijkheden meerwaarde kennen voor het 
contact tussen burger en de meldkamer. 
 

Vraag 7 

Blz. 24 Voor de aanrijd van de ambulance geldt de 95% norm. Daarnaast meldt u dat binnen de VRR de 
afspraak geldt dat in alle gemeente bij 80% van de meldingen de ambulance binnen 15 minuten ter 
plaatse moet zijn. Dit roept de vraag op dat u dus genoegen neemt met een lagere ambitie dan tot nu 
toe? 

 



 

Antwoord 
De VRR neemt geen genoegen met een lagere ambitie dan voorheen. In tegenstelling tot de 
voorgaande beleidsperiode wordt nu een duidelijke gemeentelijke ondergrens bepaald. 
De afspraak om regiobreed in 95% van de meldingen binnen 15-minuten ter plaatse te zijn blijft staan. 
Deze norm is een gemiddeld percentage voor de gehele regio.  
Het halen van een goed regiogemiddelde mag echter niet ten koste gaan van de aanrijtijden in gebieden 
waar minder meldingen gedaan worden. Om deze reden wordt de ondergrens die intern al langere tijd 
gehanteerd wordt nu ook expliciet in het beleid vastgelegd.  
 
 

Vraag 8 
Blz. 27 veiligheid op het water. Is het Drierivierenpunt daarbij nadrukkelijk in beeld als risicogebied? 
 

Antwoord 
 
Het Drierivierenpunt is als risicogebied zeker nadrukkelijk in beeld. 
 
Tav hulpverlening en incidentbestrijding op dit kruispunt zijn afspraken gemaakt met de buurregio’s en 
ketenpartners zoals de KNRM en de Rijkshavenmeester. Deze afspraken liggen vast is convenanten. 
 
 

 


