Doorlopende actielijst VD/DB/AB
Verg Nr.

Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

Verantw.

Status

DB

AB

AB

54 25-6-2009

Aanbesteding accountant

In 2011 aanbesteden accountantscontrole voor 2012 t/m
H. Meijer
2015. Aanbestedingsprocedure is gestart en begin 2012
afgerond. De deadline is hierop aangepast (was 1 juli 2011).

Op agenda AB
29 maart

1-3-2012 29-3-2012

AB

64 25-3-2010 A.9

Begrotingsuitgangspunten 2011

Scenarioverkenning uitvoeren voor begrotingen na 2010
met taakstellingen 5%, 10% en hogere percentages.
Conform AB-besluit 29-1-09 wordt in 1ejaar van nieuwe
brandweerorganisatie beleid ontwikkeld waarmee
brandweerzorg in HM op termijn kan worden gerealiseerd
voor referentiebudget dat gemeenten via Gemeentefonds
ontvangen als fictief voor de brandweertaak. Komt naar
voren in begrotingsuitgangspunten 2013.

H. Meijer

Op agenda AB
29 maart

1-3-2012 29-3-2012

AB

74 24-6-2010 BG.2

Jaarbericht 2009 GR
RBHM/GHOR

In behandeling

19-4-2012 29-6-2012

AB

93 31-3-2011 A.11

Samenwerken loont'

Agenderen stellen van maxima aan reserves als nieuwe
H. Meijer
brandweerorganisatie een feit is. Bij de begroting 2013 zal
hiervoor een beslisnotite worden opgesteld. De deadline is
hierop aangepast (was 1 juli 2011).
Bij begrotingsbehandeling AB juni: presenteren passende
H. Meijer
voorstellen over invulling taakstelling; en informeren over
zoektocht om wat nu niet kan binnen beschikbare middelen
alsnog uit te voeren. Op dit moment wordt gekeken hoe de
resterende actiepunten opgepakt kunnen worden binnen de
actiepunten van het beleidsplan en de eerste jaarschijf van
het beleidsplan 2012. Daarbij wordt ook gekeken hoe de
landelijke taakstelling van 6% op de BDVR kan worden
opgevangen, zonder dat dit ten laste komt van de afspraken
in Samenwerken loont. Dit zal worden meegenomen in de
begroting 2013 (AB 29 juni a.s.)

In behandeling

19-4-2012 29-6-2012

Beslisnotitie opstellen over verzoek om de
bedrijfsbrandweerrapportage Heineken Brouwerij
Zoeterwoude B.V. goed te keuren

Op agenda AB
29 maart

1-3-2012 29-3-2012

AB

102 10-11-2011 A.2
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Ingekomen en verzonden
stukken en mededelingen

H. Meijer
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