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Op 11 september jongstleden heeft de vergadering van het Veiligheidsberaad
plaatsgevonden. Het concept verslag van deze vergadering is bijgevoegd.
Belangrijke agendapunten waren:
- netcentrisch werken
Voor lag o.m. het volgende besluit:
Het Veiligheidsberaad wordt gevraagd:
1. Op te treden als opdrachtgever van het project netcentrisch werken, met als
essentie:
a. de ondersteuning van de regio’s met de implementatie en borging van
netcentrisch werken, zoals verankerd in het Besluit Veiligheidsregio’s
dat naar verwachting per 1 januari 2010 in werking treedt;
b. het beschikbaar stellen van een landelijk crisismanagementsysteem,
waarbij
i.
in eerste instantie de bestaande applicatie CEDRIC wordt
aangeboden die gebruikt kan worden door regio’s die dat willen;
ii.
en uiterlijk 1 januari 2011 een nieuwe versie van de onder 1.b.i.
genoemde applicatie wordt opgeleverd die verrijkt is met een
aantal innovaties, waardoor de functionaliteiten van bestaande
systemen die in een aantal regio’s in gebruik zijn in beginsel
worden geïncorporeerd, alsmede een koppeling met GMS. Deze
nieuwe versie van het landelijk crisismanagementsysteem gaat
door alle regio’s gebruikt worden.
De conclusie is dat het Veiligheidsberaad instemt met de inhoud van het
projectvoorstel. Nu is het van belang dat alle regio’s afzonderlijk een convenant
hierover ondertekenen (zie ook agendapunt A.6 van deze vergadering). Het is de
bedoeling in een volgende Veiligheidsberaad formeel te besluiten (gezamenlijk) van
start te gaan met het project Netcentrisch werken.
- BTW-compensatie veiligheidsregio’s
Het Veiligheidsberaad is akkoord gegaan met het voorstel tot teruggeleiden van
gelden uit het BTW-compensatiefonds via de BDUR, onder de voorwaarde dat de
VNG hiermee akkoord gaat. De ministeries van BZK en Financiën worden verzocht
het rekenmodel voor de verdeling van de BDUR-bijdrage zodanig toe te passen, dat
de verdeling het meeste recht doet aan de niet compensabele BTW-kosten die de
veiligheidsregio’s hebben. De complexe btw- problematiek bij de verhuur van
kazernes zal in de verdere onderhandelingen met de ministeries worden
meegenomen.
Op 6 november aanstaande vindt het eerstvolgende Veiligheidsberaad plaats. Op
de concept agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- besteding restbudget convenanten
De minister heeft recent in een brief aangegeven (bijlage) dat zij op basis van de
rapportage van IOOV over de voortgang rondom de rampenbestrijding in de regio’s
een beslissing zal nemen over toekenning van geld uit het restbudget convenanten
aan regio’s met wie geen convenant is afgesloten (“motie Anker”). De uit te keren
bedragen zijn gemaximeerd.
Daarnaast zullen de tweede tranches van de regio’s die niet voldoen aan de
convenantvoorwaarden worden toegevoegd aan dit restbudget. Voor de besteding
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van dit restbudget zijn door de regio’s diverse knelpunten aangedragen. De minister
geeft de voorkeur aan een bijdrage aan die projecten die ten dienste staan van alle
(of meerdere) regio’s. Daarover wordt het Veiligheidsberaad om advies gevraagd. In
ieder geval worden de aanbevelingen die de commissie Berghuijs over C2000 zal
uitbrengen hierbij betrokken. Voor individuele knelpunten in de regio’s lijkt hierdoor
geen budget beschikbaar te komen.
- strategische agenda Veiligheidsberaad
Er is een kort en bondige strategische agenda geformuleerd in de vorm van een
communiqué. Daarin ontwikkelt het Veiligheidsberaad zich tot de verbindende
schakel in het fysieke veiligheidsdomein. Belangrijk voor de komende jaren is
uiteraard de ondersteuning van de veiligheidsregio’s bij de implementatie van de
Wet veiligheidsregio’s. Ook wordt implementatie van de aanbevelingen taskforce
gemeentelijke processen, de visieontwikkeling GHOR, het project Aristoteles en de
professionalisering/ontwikkeling van de informatievoorziening genoemd.
- convenant NIFV, BZK en Veiligheidsberaad
Inzet is een landelijke ondersteuningsorganisatie op te richten onder het bestuur van
het Veiligheidsberaad. Vooralsnog wordt hiervoor een afdeling binnen het NIFV
ingericht. Voor liggen twee concept convenanten. Eén over de overdracht van de
landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR) naar het NIFV en één over de
betrokkenheid van het Veiligheidsberaad bij majeure besluiten aangaande het NIFV.
Hiermee wordt in de overgangsperiode totdat de ondersteuningsorganisatie fysieke
veiligheid formeel/juridisch geborgd is (streefdatum 1-1-2011), het Veiligheidsberaad
in positie gebracht.
De definitieve agenda en bijbehorende documenten zijn op het moment van
verzenden van deze vergaderset nog niet beschikbaar. Zij zijn na 2 november
opvraagbaar bij het veiligheidsbureau (veiligheidsregio@hollands-midden.nl)
Een korte mondelinge terugkoppeling over het Veiligheidsberaad van 6 november
zal ter vergadering door de heer Lenferink worden gegeven.
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