A.2
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 31-03-2011
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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Staatscourant
29-12-2010
Landelijk Operationele Staf
De Landelijke Operationele Staf heeft tot taak het leveren van operationeel advies
ter zake van de beschikbaarheid van mensen en middelen ten behoeve van
nationale rampenbestrijding en crisisbe-heersing in het kader van openbare orde.
Dit advies is mede gebaseerd op operationele uitvoerbaar-heid en consequenties,
en verloopt alleen via de nationale crisisbesluitvormingsstructuur. De Landelijke
Operationele Staf is een opgeschaald Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
Ter kennisneming
Gemeenten Katwijk en Noordijk
09-02-2011
Convenant VRHM en crisispartners waterhulpverlening
Gemeenten Katwijk en Noordwijk verzoeken de voorzitter VRHM als partij
toegelaten te worden tot het convenant en opdracht te geven de tekst daarvan in
die zin aan te passen.
Beantwoording vindt plaats via portefeuillehouder Schelberg.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
12-02-2011
Aanbiedingsbrief handboek bijstand revisie 2011
Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) coördineert de
bovenregionale bijstand van politie, brandweer en GHOR en van capaciteit van
e
Defensie. In 2009 heeft het LOCC een 1 versie van het handboek bijstand
gepubliceerd. Het handboek bijstand is inmiddels aangepast aan de nieuwe
departementale indeling en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in
gezagsstructuren. Het handboek bestaat uit 4 delen: 1. Bijstand Nationaal; 2.
Grensoverschrijdende bijstand; 3. Inkomende buitenlandse bijstand; 4. Bijstand
aan koninkrijksdelen. Het laatste deel is in ontwikkeling. De digitale versie van
delen 1 t/m 3 zijn te vinden op www.hetlocc.nl.
Ter kennisneming; kopie is verstuurd richting planvorming in verband met borging
ROT/GMK e.a.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
17-02-2011
Onderzoek financiële gevolgen regionalisering
Het voorstel tot wijziging Wet veiligheidsregio’s zal resulteren in de generieke
verplichting voor gemeenten om alle brandweergerelateerde taken bij
gemeenschappelijke regeling over te dragen aan het bestuur van de
veiligheidsregio. In de memorie van toelichting bij het (concept) wetvoorstel is
opgenomen dat het in de rede ligt dat deze verplichte regionalisering geen
additionele, structurele kosten genereert. Naar de kosten, besparingen en
efficiencyvoordelen en BTW-compensatie wordt door Bureau Cebeon onderzoek
verricht. Gevraagd wordt welwillend en voortvarend medewerking te verlenen aan
dit onderzoek.
Beantwoording vindt plaats door afdeling Planning, Control & Kwaliteit, Brandweer
Hollands Midden.
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Veiligheidsregio Haaglanden
18-02-2011
Ontwerp Regionaal Risicoprofiel Haaglanden
Met de brief wordt het ontwerp Regionaal Risicoprofiel Haaglanden aangeboden.
Op 9 februari 2011 heeft het Algemeen Bestuur het regionaal risicoprofiel
voorlopig vastgesteld. Voorafgaand aan definitieve vaststelling wordt het
risicoprofiel conform de Wet veiligheidsregio’s voor zienswijze voorgelegd aan de
betrokken gemeenteraden, waterschappen, veiligheidsregio’s in Zuid-Holland en
de CdK. Gevraagd wordt om een reactie ten aanzien van het voorlopig
vastgestelde risicoprofiel.
Beantwoording vindt plaats door afdeling Centrale Taken (directie
Risicobeheersing) van Brandweer Hollands Midden, in afstemming met
portefeuillehouder Schelberg.
Veiligheidsberaad
28-02-2011
Standaardisatie meldingsclassificaties
Op 22 januari 2010 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de pilot
Standaardisatie Meldingsclassificaties of anders gezegd de typering van
incidenten. Hiermee wordt een eenduidig begrippenkader in de meldkamers
toegepast zodat uitwisseling van informatie over incidenten op basis van een
landelijke standaard kan plaatsvinden. Met de brief wordt geïnformeerd over de
voortgang van de invoering en de landelijke besluitvorming. In 17 meldkamers
wordt hard gewerkt aan de invoering, waaronder in Hollands Midden. Tijdens de
pilot worden de kosten van de landelijke voorzieningen (techniek, instructie,
communicatie) gefinancierd door subsidie van het ministerie van V&J. De
regionale kosten betreffen capaciteit van medewerkers en komen voor rekening
van de GMK. Op 13 mei praat het Veiligheidsberaad over de stand van zaken van
de pilot en het vervolg van de landelijke invoering.
Ter kennisneming; ter informatie verstuurd naar manager GMK.
Regio Zuid-Holland Zuid
Maart 2011
Aanbieding jaarverslag 2010 Regio Zuid-Holland Zuid
Het jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de ontwikkelingen en
gebeurtenissen in 2010. De financiële verantwoording (jaarrekening 2010) wordt
eind april aan de gemeenten aangeboden en in juni 2011 door het Algemeen
Bestuur vastgesteld.
Ter kennisneming.
Ministerie van Veiligheid & Justitie
09-03-2011
Subsidieverzoek
Op basis van de adviezen van het Veiligheidsberaad, de prioriteiten van het
ministerie en de financiële beperkingen, komen de voorstellen van de VRHM
‘Implementatie multidisciplinaire intake GMK’ en ‘Vervolgtraject scan
gemeentelijke processen’ niet voor subsidie in aanmerking. Voor wat betreft het
meldkamerproject wordt aangetekend dat het ministerie zich richt op
schaalvergroting en dat vooruitlopend op dit traject geen incidentele subsidies
worden verstrekt.
Ter kennisneming.

Verzonden stukken
Geen.
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