A.2
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 23-06-2011
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te vragen
bij de ambtelijk secretaris.
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Gemeente Zuidplas
06-04-2011
Verzoek om tijdige toezending ontwerp-begroting 2012
Verzocht wordt de stukken uiterlijk op 1 juni 2011 te hebben ontvangen. Tevens
wordt verzocht de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur naar de griffie van de gemeente Zuidplas te sturen zodat ze voor de
raadsleden ter inzage kunnen worden gelegd.
De ontwerp-programmabegroting 2012 is op 28 april 2011 aangeboden aan de
gemeenteraden. De griffies zullen in het vervolg worden geïnformeerd wanneer de
vergaderstukken van het Algemeen Bestuur op de website www.vrhm.nl worden
geplaatst. De vergaderstukken kunnen hier van de website af gehaald worden.
VROM-Inspectie
10-05-2011
Wob-verzoek namens NOS
Kopie van het besluit op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) om openbaarmaking van de resultaten van de quickscan Brzo. Uit
het besluit valt op te maken dat besloten is niet over te gaan tot openbaarmaking
van de gevraagde informatie.
Ter kennisname.
Veiligheidsregio Haaglanden
16-05-2011
Zienswijze op concept regionaal risicoprofiel VRHM
Gezien de in het regionaal risicoprofiel genoemde bovenregionale risico’s, die ook
van toepassing zijn op de veiligheidsregio Haaglanden, wordt verzocht,
overeenkomstig de aanbevelingen, om in de actualisatie en borging van het
regionaal risicoprofiel op te nemen dat permanent aandacht zal worden
geschonken aan het partnerschap van aangrenzende regio’s en provincies door te
blijven investeren en te participeren in interregionale samenwerking. Verder geeft
het risicoprofiel geen aanleiding tot het maken van aanvullende opmerkingen.
De werkgroep regionaal risicoprofiel verwerkt indien mogelijk de gemaakte
opmerkingen in het definitieve concept risicoprofiel dat in september aan het DB
ter besluitvorming aangeboden zal worden. Van opmerkingen die niet kunnen
worden verwerkt, wordt de reden hiervoor aangegeven.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
17-05-2011
Water in beeld
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken nauw samen aan
een duurzaam Nederlands waterbeleid. Het Nationaal Waterplan 2009-2015 is
daarbij richtinggevend. ‘Water in beeld’ is de voortgangsrapportage over de
uitvoering van de vele acties uit het Nationaal Waterplan in 2010.
Ter kennisname.
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Regiegroep Landelijke Aanpak Toezicht risicobeheersing bedrijven (LAT RB)
19-05-2011
Landelijke Aanpak Toezicht risicobeheersing bedrijven
Op 26 jan. 2011 is in bestuurlijk overleg het startsein gegeven voor het
gezamenlijke programma voor de doorontwikkeling van het toezicht op de majeure
risicobedrijven. De noodzaak om te komen tot een adequate uitvoering van het
toezicht op de majeure risicobedrijven wordt onderstreept door de recente brand
bij het bedrijf Chemie-Pack en de uitkomsten van een quick-scan die naar
aanleiding hiervan is uitgevoerd door de VROM-Inspectie. Met de brief wordt
nader geïnformeerd over de gezamenlijke afspraken voor de organisatie en
uitvoering van het toezicht bij de betreffende bedrijven.
Risicobeheersing bekijkt welke gevolgen de landelijke aanpak voor Hollands
Midden heeft.
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
19-05-2011
Aanbieding rapport ‘Stand van zaken verbetermaatregelen afhandeling in beslag
genomen drugs’
De Rijksauditdienst en IOOV hebben onderzoek gedaan naar de afhandeling van
in beslag genomen drugs door de politie. Uit het rapport blijkt dat weinig voortgang
is geboekt. Toezeggingen zijn niet nagekomen en het afgesproken resultaat blijft
uit. De Raad van Korpschefs, het KLPD en de regiokorpsen hebben de minister
van Veiligheid en Justitie verzekerd dat zij direct maatregelen hebben genomen
om nog dit jaar tot de vereiste resultaten te komen voor de afhandeling van in
beslag genomen verdovende middelen.
Ter kennisname.
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
23-05-2011
Benoeming algemeen directeur VRR
Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 mei 2011 ingestemd met de benoeming van
dhr. mr. drs. Arjen Littooij als algemeen directeur van de VRR. Dhr. Littooij start
zijn werkzaamheden op 1 augustus aanstaande.
Ter kennisname
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
24-05-2011
Risicoprofiel VR Hollands Midden
Het risicoprofiel van de VRHM wordt gezien als een goede basis voor een op te
stellen beleidsplan voor de regio. Geadviseerd wordt in het beleidsplan een
passage op te nemen over de wijze van samenwerking tussen de veiligheidsregio
en Rijkspartners.
De werkgroep regionaal risicoprofiel verwerkt indien mogelijk de gemaakte
opmerkingen in het definitieve concept risicoprofiel wat in september aan het DB
ter besluitvorming aangeboden zal worden. Van opmerkingen die niet kunnen
worden verwerkt, wordt de reden hiervoor aangegeven.

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
27-05-2011
Aanbieding rapport ‘Politie en de Veilige Publieke Taak’
Op 1 april 2010 zijn de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) ingevoerd om te
zorgen voor een eenduidige, effectieve en snelle aanpak en afhandeling van
agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak door de politie en
het Openbaar Ministerie. IOOV constateert dat alle politiekorpsen goed van start
zijn gegaan met invoering van de ELA. Wel wisselt de daadwerkelijke uitvoering
van de afspraken nog erg. Verder werkt een meerderheid van de bezochte
korpsen samen met publieke werkgevers om agressie en geweld tegen hun
werknemers te voorkomen.
Ter kennisname
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Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Haaglanden
20-05-2011
Regionaal risicoprofiel veiligheidsregio Haaglanden
In hoofdstuk 4 van het risicoprofiel worden de risico’s beschreven die vanuit
omliggende veiligheidsregio’s van invloed kunnen zijn op de veiligheidsregio
Haaglanden. Hierin wordt ook beschreven welke risico’s vanuit de VRHM van
invloed kunnen zijn. De VRHM heeft geen aanvullingen op het door de
veiligheidsregio Haaglanden gestelde in hoofdstuk 4.
Ter kennisname
Veiligheidsregio Hollands Midden
Ministerie Veiligheid en Justitie
06-06-2011
Voortgang risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan VRHM
Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010 is aan
de totstandkoming van drie belangrijke planfiguren uit de wet een termijn gesteld.
De drie plannen zijn bij de regio in behandeling. In de tijdlijn worden het
risicoprofiel, het beleidsplan en de eerste fase van het crisisplan gezamenlijk
bestuurlijk vastgesteld begin oktober 2011. Hiermee voldoet de regio niet geheel
aan de tijdlijnen die zijn gesteld. Wel wordt met deze planning de noodzakelijke
samenhang tussen de drie planfiguren zo optimaal mogelijk gewaarborgd.
Ter kennisname.
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