BG.1A
Vergadering Dagelijks Bestuur
Brandweer/GHOR Hollands Midden
d.d. 11 december 2008
Agendapunt BG1: Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen.
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te vragen bij de
ambtelijk secretaris.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 september 2008
Vernieuwing rijksmaterieel
De brief informeert over de vernieuwingen en veranderingen van
het huidige rijksmaterieel en aanverwante zaken zoals logistieke
systeem IMS. Er bestaat ook een mogelijkheid om materieel dat
door BZK afgestoten wordt, onder voorwaarden, over te nemen.
Momenteel wordt geïnventariseerd wat de consequenties van de
aangekondigde wijzigingen zijn.
Griffie gemeente Teylingen
7 oktober 2008
Toezending afschrift raadsvoorstel en –besluit
De raad van de gemeente Teylingen heeft besloten in te stemmen
met de ontwerp programmabegroting RBHM/GHOR 2009.
Ter informatie.
College van B&W gemeente Schoonhoven
a. 1 oktober 2008
b. 4 november 2008
a. Vertrek wethouder
b. Nieuwe wethouder
a. Wethouder Deerenberg heeft zijn ontslag ingediend bij de
gemeente. Opvulling van de functie is nog niet bekend.
b. Dhr. Matheij volgt dhr. Deerenberg op per 30 oktober. Dhr. Matheij
is o.a. tweede locoburgemeester.
a. en b. Ter informatie.
College van B&W Gemeente Zoeterwoude
2 september 2008
Implementatie Europese Dienstenrichtlijn
College van B&W vraagt of de Gemeenschappelijke Regeling
gescreend is aan de hand van nieuwe Europese diensten regeling. Als
er sprake is van regelgeving (verordeningen en beleidsregels) die
mogelijk vallen onder de reikwijdte van deze nieuwe richtlijn moet dit
aangemeld worden.
Onderzocht wordt of en in hoeverre de GR onder de nieuwe Europese
Dienstenrichtlijn valt.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
29 oktober 2008
CBS Brandweerstatistiek
De statistiek geeft een beeld van enerzijds de landelijke
ontwikkelingen van de brandweerkorpsen en anderzijds geeft het
inzicht in de veiligheid waarbij het brandweeroptreden een rol speelt.
Ter informatie.
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Verzonden stukken:
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College van B&W Teylingen en Oegstgeest
19 november 2008
Keuringseisen
In samenspraak met portefeuillehouder Brandweer is een brief
verzonden e.e.a. conform voorstel uit DB vergadering.

Vergadering Dagelijks Bestuur
Regionale Brandweer Hollands-Midden
d.d. 5 maart 2009
Agendapunt BG01: Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen.
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te vragen bij de
ambtelijk secretaris.
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NVBR
december 2008
Uitgangspuntennotitie risicobeheersing
De NVBR wil als branchevereniging voor de brandweer en rampenbestrijding,
met haar specifieke kennis op het terrein van fysieke veiligheid, een bijdrage
leveren aan de veiligheid van Nederland.
De uitgangspunten in de notitie zijn gebaseerd op de doelen die de NVBR voor
de komende jaren geformuleerd heeft op het terrein van risicobeheersing. Ook
sluit de notitie aan op strategische projecten zoals Strategische Reis, Aristoteles
(model bedrijfsvoering brandweer) en Cicero (model kwaliteitszorg brandweer).
Hieruit zijn thema’s gekomen waarop de NVBR zich de komende jaren
concentreert.
Ter informatie.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
27 november 2008
Vaststellen subsidie multidisciplinair oefenen 2007
In 2007 is een financiële bijdrage verleend voor de oefening Dakar, de
workshop Bestuurders en de oefening Chloor. Het Ministerie deelt mee dat
voldaan is aan de genoemde verplichtingen en dat het restant bedrag
overgemaakt wordt naar de RBHM.
Ter informatie.
Provincie Zuid Holland
5 december 2008
Single Information en single Audit (SiSa) voor de jaarrekening 2008 e.v.
Begin juli 2008 is er een wijziging van de Financiële-verhoudingenwet
gekomen die invloed heeft op de verantwoording van via de provincie
ontvangen subsidies. Dit betreft voor de GR RB en GHOR HM de subsidie
Externe Veiligheid. SiSa is met ingang van de jaarrekening 2008 verplicht,
wat inhoudt dat de financiële verantwoording aan de provincie via de SiSabijlage in de jaarrekening gedaan moet worden.
Begin oktober heeft ook een wijziging van de Algemene Subsidieverordening
(ASV) Zuid-Holland plaatsgevonden. Het college van de provincie zal nog
afzonderlijke subsidieregelingen vaststellen voor 2009 op basis van de
nieuwe ASV.
Ter informatie.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / IOOV
19 januari 2009
Werkplan 2009 Inspectie OOV
De activiteiten in het Werkplan 2009 zijn afgeleid van de
beleidsdoelstellingen van het kabinet en richten zich op rampenbestrijding en
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crisisbeheersing en toezicht op de prestaties bij politie, brandweer en GHOR.
Voor wat betreft het toezicht op de kwaliteit en de effectiviteit van het
presteren van de brandweer, doet de Inspectie OOV in 2009 specifiek
onderzoek naar het veiligheidsbewustzijn van de brandweer.
Ter informatie.
Gemeente Teylingen
3 februari 2009
Uitgangspunten begroting 2010-2013
De gemeenteraad van Teylingen heeft in oktober jl. aandacht gevraagd voor
de begrotingsdiscipline van Gemeenschappelijke Regelingen. De raad is blij
met de mogelijkheid van taakoverdracht naar de GR. Daarnaast constateert
de raad dat de begrotingsdiscipline bij GR’s te wensen overlaat. Zij wijt dit
aan het feit dat een GR niet rechtstreeks verantwoording aflegt aan de
burgers. De gemeenteraad verzoekt de GR RB GHOR HM om bij het opstellen
van de begroting 2010-2013 een aantal specifieke uitgangspunten te
hanteren.
De uitgangspunten worden op ambtelijk niveau nader onderzocht en voorzien
van een advies. Dit wordt voorgelegd aan de portefeuillehouder Brandweer
en diens standpunt bepaalt de bestuurlijke afhandeling in dezen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van respectievelijk 11 december 2008 en 5 maart 2009,
De ambtelijk secretaris van de Regionale Brandweer Hollands-Midden
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