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Vergadering Algemeen Bestuur
Brandweer/GHOR Hollands Midden
d.d. 30 september 2010
Agendapunt BG 01B: Ingekomen en verzonden stukken GHOR en mededelingen
Alle verzonden en ingekomen stukken die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd zijn op te vragen bij het
GHOR-bureau Hollands Midden.

A.

Verzonden stukken

1.

Brief aan
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Landelijke Faciliteit rampenbestrijding LFR
15 juli 2010
GHOR/112/UIT/150/JB/avdb
Verzoek om uitstel op reactie informatie beheer en onderhoud GNK-combinaties
De LFR heeft met brief van 20 mei 2010 aan de GHOR gevraagd aan te geven
of de GHOR de overtallige haakarmbak overneemt. Een besluit hierover vraagt
overleg met de betrokken ketenpartners en hangt tevens samen met de vraag
of de GNK in Gouda in haar geheel verhuist. Daarom is gevraagd om uitstel van
beantwoording van de brief van 20 mei 2010.
Ter kennisneming.

B.

Ingekomen stukken

1.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

2.

3.

Landelijke Faciliteit rampenbestrijding LFR
20 mei 2010
LFR 2010/053757
Informatie beheer en onderhoud GNK-combinaties
Voor het beheer en onderhoud van de GNK’s vinden in 2010 diverse wijzigingen
plaats. Zo worden overtallige haakarmbakken niet meer in de onderhoudscyclus
meegenomen. De regio’s kunnen overtallige haakarmbakken overnemen;
wensen hiertoe moeten voor 1 juli 2010 aan de LFR worden doorgegeven.
De GHOR heeft uitstel van beantwoording van deze brief gevraagd; zie onder
A.1

Landelijke Faciliteit rampenbestrijding LFR
03 juni 2010
LFR 2010/054025
Interimoplossing haakarmbakken GNK
In overleg met GHOR NL en BZK zijn maatregelen genomen voor een tijdelijke
oplossing tot 1 oktober 2010 in verband met interregionale bijstand van
haakarmbakken, omdat een aantal haakarmbakken op korte termijn buiten
gebruik gesteld wordt. Voor Hollands Midden geldt dat bij een daadwerkelijk
grootschalig incident op verzoek een haakarmbak van de LFR wordt ingezet.
Ter kennisneming.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
21 juli 2010
2010-253240/pr.1/RB/db
Afspraakbevestiging bezoek
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid hebben een bezoek gepland aan de GHOR op 5 augustus 2010, met
betrekking tot het evaluatieonderzoek naar de rol van de GHOR tijdens de
voorbereiding en de bestrijding van de grieppandemie.

1

4.

5.

3.

C.

Voorstel

:

Het bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij naast de GHOR ook een
ziekenhuis en een huisarts bezocht zijn. Het definitieve evaluatieverslag is nog
niet ontvangen.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

RAD Hollands Midden
26 juli 2010
RAD/JVR/PH
Aanbieding benchmarkrapport Ambulance in-zicht 2009
Het RIVM concludeert dat de RAD Hollands Midden in 2009 wederom goede
ambulancezorg heeft geleverd. De RAD Hollands Midden heeft ervoor gezorgd
dat bij 95,7% van de spoedgevallen (A1) in het verzorgingsgebied binnen 15
minuten na melding een ambulance bij de patiënt was. Het landelijk gemiddelde
ligt op 92,0%. De RAD HM bevindt zich in de top 3 van Nederland. Het rapport
is te lezen op www.radhm.nl
Ter kennisneming.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

GHOR Nederland
28 juli 2010
IvdZ-mh-035
Instelling Landelijke Operationele Staf (LOS)
Het ministerie van BZK heeft besloten een Landelijke Operationele Staf (LOS) in
te stellen voor de coördinatie van landelijke crises in het veiligheidsdomein. De
ministerraad is op 9 april 2010 akkoord gegaan met het instellingsbesluit. De
LOS zal functioneren als een opgeschaald Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC). Van GHOR NL wordt gevraagd drie kandidaten
vanuit de GHOR op het niveau van operationeel RGF voor te dragen voor de
staf. Op 17 augustus 2010 hebben zich 3 kandidaten gemeld.
Ter kennisneming.

Landelijke Faciliteit rampenbestrijding LFR
05 augustus 2010
LFR 2010/054025
Inname/overdracht en schenking GNK-materiaal
De brief is een vervolg op de brief van 20 mei 2010 waarin de regio’s is
gevraagd voor 1 juli 2010 de wensen voor overname van overtallige
haakarmbakken aan de LFR kenbaar te maken. De LFR is bezig met de
inventarisatie van inname of overname van de overtallige haakarmbakken
(HAB). Er zijn vier mogelijkheden:
1. HAB blijft operationeel BZK-eigendom
2. HAB wordt overgenomen door de regio en blijft operationeel
3. HAB wordt overgenomen door de regio en blijft niet operationeel
4. HAB wordt niet overgenomen door de regio.
Aangezien veel regio’s (waaronder Hollands Midden) om uitstel van
beantwoording van de brief van 20 mei hebben gevraagd heeft de LFR de
reactietermijn verlengd tot 1 oktober 2010.
De RGF overlegt met de betrokken ketenpartners en de omliggende regio’s en
berekent de financiële gevolgen. Hij reageert vóór 1 oktober 2010.
Het DB wordt in zijn vergadering op 28 oktober 2010 nader geïnformeerd.

Mededelingen

Geen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 september 2010
De Regionaal Geneeskundig Functionaris van de GHOR Hollands Midden
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