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Op 7 februari jongstleden heeft de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad
plaatsgevonden. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest.
Stand van zaken wetgeving:
De behandeling van de wet op de veiligheidsregio’s vindt waarschijnlijk in de tweede
week van maart plaats. Vanuit de Tweede Kamer wordt een amendement
voorbereid over de wettelijke status van het Veiligheidsberaad. Er vindt nog overleg
plaats over hoe dat er uit gaat zien, waarbij in het oog wordt gehouden dat er geen
sprake is van functioneel bestuur, maar van verlengd lokaal bestuur.
Prioritering activiteiten Multidisciplinaire Informatievoorziening
Besproken is een notitie met prioriteiten geldend voor de korte termijn. De prioriteiten
zijn afgeleid van het meerjarenplan van de Raad MIV. De vertaling van het
meerjarenplan zal in een nog te formuleren strategische agenda plaatsvinden.
Bij de keuze voor de prioriteiten zijn de volgende criteria gebruikt:
- informatie sneller beschikbaar maken en uitwisselen
- noodzakelijke maatregelen voor instandhouding
- mogelijke kostenbesparingen
- absorptievermogen in termen van capaciteit, geld en technische mogelijkheden
Op basis van die criteria wordt de komende jaren ingezet op de volgende vier
prioriteiten:
- invoering netcentrisch werken
- versterking functioneren meldkamers
- onderhoud en vernieuwing C2000
- aansluiting basisregistraties.
Eventuele nieuwe onderwerpen kunnen worden benoemd op basis van concrete
voorstellen passend binnen de nog te formuleren ict-strategie.
Contourschets bestuurscommissie informatievoorziening
De contourschets is besproken met de Raad MIV. De Raad MIV is niet gelukkig met
de procesgang en de inhoud van het voorstel.
Door het instellen van de bestuurscommissie wordt er een duidelijker scheiding
aangebracht tussen ambtelijk advies en bestuurlijke besluitvorming. Uitgangspunt is
dat het DB de projecten aanstuurt. Het voorstel is dat de bestuurscommissie bestaat
uit 25 portefeuillehouders uit de regio’s om de betrokkenheid van alle bestuurders te
vergroten.
Een aantal punten zal verder uitgewerkt worden: wenselijkheid van de invulling van
de bestuurscommissie met alle portefeuillehouders; betrokkenheid van de leden van
de Raad MIV in de transitieperiode; betrokkenheid verdere partijen; en de
grensoverschrijdende samenwerking. In de vergadering van het Veiligheidsberaad
van 18 april zal een instellingsbesluit voor de bestuurscommissie
informatievoorziening voorliggen.
Het volgende Veiligheidsberaad vindt plaats op 18 april 2009. De agenda voor dit
overleg is op dit moment van verzending nog niet bekend.
Vergaderstukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het
veiligheidsbureau (veiligheidsregio@hollands-midden.nl).
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