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1. Op 18 april jongstleden vond de vergadering van het Veiligheidsberaad (VB)
plaats.
De volgende onderwerpen zijn o.m. aan de orde geweest.
a. Stand van zaken wetgeving
De Tweede Kamer is inmiddels, met een aantal amendementen, akkoord gegaan
met de Wet Veiligheidsregio’s. Er is inmiddels een aangepast voorstel voor de
Eerste Kamer gereed waarin de amendementen zijn verwerkt. Bijgevoegd is een
korte samenvatting van de behandeling in de Tweede Kamer. De planning voor de
behandeling in de Eerste Kamer is op dit moment nog niet bekend maar zal na de
zomer plaatsvinden.
b. Bestuurlijke visie op multidisciplinaire samenwerking
Het VB heeft ingestemd met de notitie ‘samenwerking in een ander perspectief’
onder aanscherping van de tekst over zelfredzaamheid. In de regio’s zal het
denkkader verder vormgegeven moeten worden. Het VB zal daarbij desgevraagd
ondersteuning verlenen. De notitie zal in het najaar 2009 ingebracht worden in het
DB.
c. Instellingsbesluit bestuurscommissie informatievoorziening
Is akkoord bevonden.
d. BTW-problematiek
Is lastig vraagstuk waar landelijk nog op gestudeerd wordt; zie ook agendapunt A.9
van het AB van 25 juni.
2. De (concept) agenda’s van het DB Veiligheidsberaad en het Veiligheidsberaad
van 9 respectievelijk 20 juni kennen o.m. de volgende onderwerpen:
a. Notitie Burgemeester en Veiligheid
Notitie die bedoeld is als markeringspunt en richtinggevend kader. Ontwikkeld door
VNG en Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Verbeterpunten
(profielschets, verhouding gemeenteraad, professionalisering, positie loco en
ondersteuning Bm) zullen een vervolg krijgen. Het hoe en wat van dit vervolg is nog
niet helder gemaakt.
b. Voorstel project Continuïteit en Vitaal
Op basis van een voorstel van BZK wordt een project ‘Continuïteit en Vitaal’ gestart.
Dit project heeft de ambitie om de veiligheidsregio’s te ondersteunen bij de
daadwerkelijke voorbereiding rondom haar eigen continuïteit en robuustheid en de
samenwerking van de veiligheidsregio’s met de vitale sectoren. Om invulling te
kunnen geven aan deze twee opgaven is het project opgesplitst in twee
deelprojecten:
1. Convenant veiligheidsregio en vitale infrastructuur
2. Continuïteitsplannen veiligheidsregio’s grieppandemie
c. Brandweer Informatieplan
Voor ligt het besluit om de ontwikkelde ‘Landelijk brandweer Informatievoorziening
Leidraad (BRIL)’ als uitgangspunt te nemen bij de toetsing van projecten op het
terrein van informatievoorziening bij de brandweer.
d. wet Publieke Gezondheidszorg
Actueel zijn de wijzigingen wet Publieke Gezondheid en het programma van eisen
Wet Ambulancezorg. GHOR Nederland heeft op beide thema’s advies uitgebracht.
Zie ook agendapunt A.7 van het AB van 25 juni.
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e. Ontwikkeling LMD Veiligheid
Nadat aanvankelijk het traject was opgehouden om te bezien of de splitsing LMD
politie en brandweer voorkomen kon worden wordt nu het voorstel gedaan te komen
tot een LMD veiligheid. Het LMD politie wordt apart ondergebracht bij de Algemene
Bestuursdienst BZK.
3. Op 17 juni is een gesprek gepland tussen de minister BZK met het Dagelijks
Bestuur Veiligheidsberaad. Daar zullen de volgende onderwerpen aan de orde
komen:
- Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid en overdracht taken
Bespreekpunten:
a. beleidskader voor de wetgeving
b. convenant voor de overgangssituatie
c. personele unie bestuur NIFV en Veiligheidsberaad
d. wenselijkheid van splitsing bureau LMD
- Bestuurscommissie informatievoorziening/Raad MIV
- Wet publieke gezondheidszorg
- Financiële gevolgen besluiten veiligheidsregio’s

Vergaderstukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het
veiligheidsbureau (veiligheidsregio@hollands-midden.nl).
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