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De sturing binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), de verdeling van
portefeuilles en de wijze van vergaderen is in het Dagelijks Bestuur begin dit jaar
enkele keren aan de orde geweest. Op 29 januari 2009 is het DB akkoord gegaan
met het besturingsconcept en de bijbehorende portefeuilleverdeling. De meest
recente versie van de portefeuilleverdeling is bijgevoegd (bijlage).
De volgende acties en verbetervoorstellen zijn aan de orde. Hieronder volgt per
thema kort de huidige stand van zaken.
wat
wie
/
1. vaststellen/verdelen van portefeuilles bevoegdheid DB:
Aandachtspunt is toedelen portefeuilles bij nieuwe thema’s.
2. opdracht per portefeuille schriftelijk vastleggen:
Nog niet gebeurd; soms wordt bij nieuwe activiteiten
bestuursopdracht geformuleerd (bv scan gemeentelijke processen)
3. vaststellen opdracht/taakstelling multidisciplinaire werkgroepen:
Voor twee werkgroepen (MDOTO en MDOP) is dit inmiddels
gebeurd. Overige moeten nog volgen.
4. verslagen/actielijsten overleg bestuurlijk/ambtelijk
portefeuillehouders beschikbaar stellen aan leden DB en VD:
Moet vanuit ph’s of ambtelijke ondersteuning aangeleverd worden
aan VB. Dit gebeurt nog niet.
5. strategische agenda/regionaal beleidsplan ontwikkelen als
leidraad:
Dit onderwerp wordt meegenomen in het programma versterking
crisisbeheersing en wordt in 2010 uitgewerkt (zie ook tweede deel
van deze oplegger).
6. verbeteren kwaliteit beslisnotities en onderliggende nota’s:
Wordt aandacht aan besteed; vanuit VB worden indieners
documenten aangesproken.
7. format beslisnotities uitrollen:
Format is voorbereid; behoeft nog laatste slag en
uitrol/implementatie.
8. aanbieden meer hamerstukken en creëren ruimte inhoudelijke
bespreking:
Aanduiding hamerstukken op agenda opgenomen; draagt bij aan
efficiënter vergaderen. Overnemen werkwijze RDOG m.b.t.
hamerstukken om vergadertijd nog efficiënter te kunnen benutten
wordt onderzocht.
9. vergadercultuur aanpakken
In het DB is afgesproken dat wordt ingezet om in AB/RC
woordvoering per district te bevorderen en daarmee onnodig
herhalen van standpunten te voorkomen.
10. relatie naar districtscollege versterken:
Bijeenkomsten met secretarissen districtscollege en VB hebben
plaatsgevonden. Afstemming vergaderdata is geregeld.
Districtscolleges wordt meer en bewust gebruikt voor inhoudelijke
bespreking van thema’s.
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Verzending stukken AB en DB
De tijdige verzending van stukken heeft de afgelopen jaren aandacht gekregen.
Verbeteringen zijn ook tot stand gebracht. De afspraak is dat de stukken 2 weken
vóór de desbetreffende vergadering naar de drukker worden gebracht. Na
verwerking worden ze daarna op de maandag of dinsdag, anderhalve week vóór de
vergadering, per post bezorgd bij de deelnemers. Door afstemming met de
secretarissen van de districtscolleges over de planning van de districtscolleges
(vinden allemaal plaats in de week vóór de AB- of DB-vergadering) is er daardoor
ruimte voor ambtelijke voorbereiding. Problemen doen zich met name voor bij
nazendingen. Daardoor komt de (ambtelijke) voorbereidingstijd soms ernstig in de
knel. De lijn is nazendingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Helaas lukt dit niet
altijd.
Overigens zullen de vergaderstukken vanaf het AB van 12 november ook digitaal
beschikbaar zijn op het besloten deel van de website VRHM (www.vrhm.nl).
Versterking sturing

Naast deze thema’s wordt vanuit de Veiligheidsdirectie (VD) ingezet op versterking
van de sturingsbeweging. Bijvoorbeeld rondom de ontwikkelingen GMK is de VD
gezamenlijk aan de slag de adviezen voor bestuurlijke besluitvorming uit te werken.
Bovenstaand schema is voor de VD leidend en in lijn met het eerder genoemde
besturingsconcept. Essentieel zijn de probleemoriëntatie en risicoanalyse en het op
basis daarvan uit te werken (meerjaren) beleidsplan. Dit beleidsplan krijgt uiteraard
een belangrijke plaats in het op te zetten programma versterking crisisbeheersing. In
dit programma wordt een meerjaren doelstelling voor de multidisciplinaire
crisisbeheersing geformuleerd. Daarnaast bestaat het programma uit de
implementatie van minimaal noodzakelijke vereisten op grond van de Wet
veiligheidsregio’s.
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Het omvat tevens een planning van activiteiten en ontwikkelingen die benoemd zijn
op basis ervaringen en oefeningen. Uitgangspunt is dat wij hierbij geen extra zaken
in gang zetten maar gaan voldoen aan de minimale verplichtingen en de basis voor
de hoofdstructuur van de crisisbeheersing ‘op orde krijgen’.
Hiermee worden alle trajecten binnen de crisisbeheersing integraal benaderd en
onze doelstellingen binnen een meerjaren planning gestructureerd. In het volgende
DB wordt de voortgang over het programma ingebracht.
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