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2. Toelichting
De laatste vergadering van het Veiligheidsberaad heeft plaatsgevonden op 25 juni 2010. Het
(concept) verslag van dit overleg heft u bij de stukken van het DB van 2 september 2010 ontvangen.
Op 30 augustus 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad vergaderd. Belangrijkste
thema’s binnen het Dagelijks Bestuur waren:
- Politiebestel en gevolgen voor veiligheidsregio: Het Veiligheidsberaad is voorstander van een
congruente regio-indeling.
- Ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid: Momenteel zijn bij het NIFV, dat een ZBO is, veel
taken ondergebracht. Dit is de kern van de ondersteuningsorganisatie. BZK heeft een aantal eigen
taken die ze ook onder de ondersteuningsorganisatie wil brengen. In deze organisatie wordt ook
de directe ondersteuning van de diverse besturen gelegd. Het is niet uitgesloten dat er ook een
ICT-poot bij komt, denk aan netcentrisch werken.
- Toekomst GMS. GMS moet op vrij korte termijn vervangen worden. Updaten van GMS levert een
matig product op. Er is veel ontwikkeld wereldwijd gezien wat met de nodige aanpassingen
bruikbaar kan worden gemaakt voor Nederland. Dit is een grote operatie, er zal een half jaar tot
een jaar nodig zijn voor het schrijven van het bestek.
- C2000. Het systeem op zich werkt goed. Er zijn 3 problemen: Binnenhuisdekking; zwakke dekking
op een aantal plaatsen in Nederland; het gebruik door medewerkers. De afspraak met BZK is dat
BZK zorgt voor de hardware en het ‘veld’ ervoor zorgt dat medewerkers goed opgeleid zijn en dat
het gebruik goed geregeld is. Tenslotte moet er aandacht zijn voor de ‘special coverage’-locaties.
Dit zijn bijzondere objecten waar binnenhuisdekking zou moeten zijn. De lokale colleges B&W
kunnen dit opleggen, maar de feitelijke stap van het regelen van binnenhuisdekking blijkt lastig te
zijn.
Op 17 september heeft het Veiligheidsberaad vergaderd. De agenda van dit laatste overleg is
bijgevoegd. Op het moment van versturen van de AB stukken had de vergadering nog niet
plaatsgevonden. Door de voorzitter zal waar nodig kort worden teruggekoppeld.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
1. Agenda Veiligheidsberaad d.d. 17 september 2010.

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@hollands-midden.nl
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