A.2
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 25-03-2010
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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Ministerie van BZK
10-12-2009
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming
Het Handboek legt procedures en eenduidige coördinatie- en
besluitvormingsstructuren op rijksniveau vast voor de beheersing van (dreigende)
crises. Dit Handboek vervangt de sterk verouderde versie uit 2002. Het is een
levend document dat periodiek wordt geactualiseerd naar aanleiding van lessen uit
daadwerkelijke crises, evaluaties van oefeningen of wijzigingen in wet- en
regelgeving.
Ter informatie
NVBR
04-01-2010
Aanbieding eindrapportage Aristoteles, prestatiemeting en –verantwoording in de
Veiligheidsregio’s
Het presterend vermogen van de hulpverleningsdiensten heeft in de afgelopen
jaren steeds meer nadruk gekregen. De sterke focus op operationele prestaties
leidde ook tot een andere informatiebehoefte: meer inzicht op output van de
organisatie. Uit deze informatiebehoefte is het project Aristoteles voortgekomen. In
de eerste twee fases van het project zijn indicatoren ontwikkeld en beproefd in 7
pilotregio’s. Het project is nu gereed voor verdere uitrol in de veiligheidsregio’s
(fasen 3 en 4).
Wordt betrokken bij de opbouw bestuurlijke informatievoorziening brandweer
Veiligheidsregio Limburg-Noord
08-01-2010
Basisdocument ‘Zelf doen, samen doen, laten doen’
In het basisdocument worden beknopt de hoofdlijnen van besturing, organisatie en
werkwijze van de Veiligheidsregio Limburg-Noord uiteengezet. Door het
beschrijven van een missie en visie, de omgeving en organisatie is een belangrijk
fundament gelegd waaraan huidige en toekomstige vraagstukken getoetst kunnen
worden.
Als voorbeeld betrekken bij de ontwikkeling van het regionaal beleidsplan
Taskforce Management Overstromingen en Crisismanagement Groningen
12-01-2010
Plan ‘evacuatie en nafase’
Regio Groningen heeft in 2009 de uitkomsten van het TMO-jaar van de regio
samengevat in een eindrapport. Het eindrapport wordt aangeboden, omdat
Groningen als een van de weinige regio’s aandacht besteedde aan de ‘nafase’ en
bovendien een cruciale rol heeft in de landelijke energievoorziening. De regio doet
de suggestie de uitkomsten waar nodig te betrekken bij het in de regio Hollands
Midden uit te zetten beleid c.q. gehanteerde planvorming.
Betrekken bij ontwikkeling regionaal coördinatieplan Dijkring 14
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Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
19-01-2010
Werkplan 2010 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
De activiteiten in het werkplan 2010 zijn afgeleid van de beleidsdoelstellingen van
het kabinet en richten zich op de volgende aandachtsgebieden: rampenbestrijding
en crisisbeheersing; politie, brandweer en GHOR. Bij de uitvoering van de
onderzoeken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de beperking van de
bevragingslast. Waar nodig vindt samenwerking en afstemming plaats met andere
toezichthouders. Bij onderzoek betrokken organisaties worden hierover tijdig
geïnformeerd. Resultaten worden altijd voor hoor en wederhoor voorgelegd.
Ter informatie
Gemeente Alphen aan den Rijn
20-01-2010
Springlocaties
Het College van B&W heeft in haar vergadering van 12 januari 2010 besloten
geen vaste springlocatie aan te wijzen. Per situatie zal bekeken worden wat de
meest gunstige locatie is, voor het laten ontploffen van explosieven.
Ter informatie
GHOR Hollands Midden
21-01-2010
Gevolgen verandering in financiering van maatschappelijke dienstverlening en
GGZ
Middels de brief informeert de RGF het bestuur over de gevolgen van de
stelselwijziging voor de financiering van GGZ en maatschappelijke dienstverlening.
Zie bijlage.
Gemeente Noordwijk
03-02-2010
Stroomstoring 9 januari 2010
De gemeente stelt 2 vragen: 1. Waarom is tijdens de stroomuitval er geen gebruik
gemaakt van het Nationaal Noodnet in de Duin- en Bollenstreek op 9 januari
2010?; 2. Waarom is de crisisbeheersingsorganisatie gemeente Noordwijk niet
geïnformeerd over de afschaling van GRIP 4 naar GRIP 0?
Ter informatie
TenneT
College van B&W
03-02-2010
Stroomstoring Bollenstreek
Met de brief informeert Tennet het college over de toedracht van de stroomstoring.
Het ging om een defect aan een railssysteem (pakking; voor verdeling electriciteit).
Dit railssysteem is dubbel uitgevoerd. Beide railssystemen zijn door de beveiliging
uitgeschakeld. De tweede rail (backup) kan niet direct worden ingeschakeld omdat
er tegenstrijdige storingsmeldingen zijn geconstateerd. Volgens protocol wordt
daarom (vanaf 20.30 uur) eerst een controle uitgevoerd of via de tweede rail het
hoogspanningsstation weer veilig in gebruik kan worden genomen. Na deze
controle blijkt dat men hier inderdaad toe kan overgaan. Vanaf dat moment wordt
begonnen met geleidelijk weer onder spanning brengen van het station in overleg
met Liander. N.a.v. de stroomstoring worden werkverdeling en bereikbaarheid van
TenneT nogmaals onder de loep genomen.
Informatie meenemen in evaluatie stroomstoring
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Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
04-02-2010
Aanbieding rapport ‘Kwaliteitsonderzoek School voor Handhaving’
IOOV heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs en de
examinering aan het domein Verkeer en Milieu van de School voor Handhaving.
Het onderzoek richt zich met name op de leergangen politiële verkeersspecialist
en politiële milieuspecialist. IOOV concludeert dat er binnen het domein Verkeer
en Milieu op veel aspecten vooruitgang is geboekt. Tevens geeft IOOV
aanbevelingen: Verbeteren afstemming tussen beginniveau van studenten en
onderwijsaanbod; realiseren meer doelmatige en stimulerende onderwijsaanpak;
afspraken maken over afleggen examens; starten discussie over aard van
postinitieel onderwijs en referentiekader werkend leren.
Ter informatie
Ministerie van BZK
09-02-2010
Voortgangsgesprekken veiligheidsregio’s 2010
BZK nodigt de voorzitter van de VRHM uit voor een voortgangsgesprek. Het
gesprek heeft tot doel de ontwikkeling van de veiligheidsregio in de brede zin te
bespreken, waarbij het (gaan) voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet
veiligheidsregio’s en de bijbehorende besluiten, de lijn van het gesprek zal
bepalen.
Voorbereiding gesprek door Veiligheidsbureau.
Ministerie van BZK
10-02-2010
Brief aan Tweede Kamer n.a.v. bevindingen eindrapportage expertgroep C2000
De minister wil een stuurgroep voor optimalisatie van C2000 instellen in overleg
met het Veiligheids- en Korpsbeheerdersberaad. Uit bevindingen van de
expertgroep blijkt dat geruchten dat C2000 niet goed zou functioneren
onvoldoende op feiten zijn gestoeld. De minister ziet dan ook geen aanleiding naar
alternatieve systemen te gaan kijken. Verbeterpunten die de expertgroep noemt
zijn: binnenhuisdekking, gebruiksvriendelijkheid randapparatuur en
buitenhuisdekking (DIPP-lijst); specifiek t.b.v. gebruik C2000 bij rampen en crises:
Landelijk Kader Fleetmap, opleiding en rol meldkamer.
Ter informatie
Ministerie van BZK
15-02-2010
Eerste Kamer akkoord met Wet veiligheidsregio’s
De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 februari 2010 met algemene stemmen de Wet
veiligheidsregio’s aangenomen. De Eerste Kamer heeft bij de behandeling
uitgesproken dat zij nog dit jaar een fundamentele discussie wil over de inrichting
van het openbaar bestuur in Nederland. De Eerste Kamer zal medio februari
beslissen over de behandeling van het voorstel van de Aanpassingswet
veiligheidsregio’s. Voorts zullen naar verwachting binnen enkele maanden het
Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s kunnen
worden vastgesteld.
Ter informatie
Gemeente Leiden
22-02-2010
Voordracht Leden Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld
Het Bestuurlijk Overleg HG is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit zorg en
veiligheid. De vaste bezetting bestaat o.a. uit 2 bestuurders van Gouda en Leiden;
portefeuillehouder geweld PHM, Officier van Justitie en directeur GGD HM.
Daarnaast hebben 3 bestuurders zitting in het overleg (2 vanuit veiligheid, 1 vanuit
zorg). Verzocht wordt vanuit de geledingen 2 bestuurders voor te dragen voor het
Bestuurlijk Overleg HG.
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Voorbereiding voordracht door Veiligheidsbureau; besluitvorming in Dagelijks
Bestuur 22 april 2010
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Regio Zuid-Holland Zuid
01-03-2010
Aanbieding jaarverslag 2009 Regio Zuid-Holland Zuid
Het jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de ontwikkelingen en
gebeurtenissen in 2009.
Ter informatie
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Gemeente Kaag en Braassem
02-03-2010
Uitnodiging installatieraad burgemeester Van der Velde-Menting
Mevr. K.M. van der Velde-Menting wordt op 30 maart 2010 tijdens een bijzondere
raadsvergadering beëdigd als burgemeester van de gemeente Kaag en
Braassem. Tijdens de vergadering zal de eed of belofte worden afgenomen door
de CdK. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
Ter informatie

Veiligheidsregio Hollands Midden
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
16-11-2009
Eindrapportage Rampenbestrijding op orde
In de brief van IOOV van 14 okt. 2009 wordt de mogelijkheid geboden om
aanvullende informatie te verstrekken voor zo ver relevant over andere
ontwikkelingen in het kader van Rampenbestrijding & Crisisbeheersing dan
ontwikkeling in het kader van de basisvereisten. De VRHM maakt geen gebruik
van deze mogelijkheid en verwijst naar de informatie die reeds aangeleverd is
middels diverse vragenlijsten en monitoringlijst.
Ter informatie
Regionale Brandweer Hollands Midden
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
13-01-2010
Beëindiging MultiTeam
Met de brief wordt een reactie gegeven op de brief van Algemeen Directeur VRR
om MultiTeam per 1 feb. te beëindigen (zie ingekomen stukken nr. 16). Uitfasering
van MultiTeam per 1 feb. is onwenselijk, want de implementatie van Cedric zal pas
in het voorjaar van 2010 plaatsvinden. Hollands Midden blijft dus de komende
maanden nog aangewezen op MultiTeam voor de operationele
informatievoorziening. Voorgesteld wordt op korte termijn te overleggen om tot een
realistische overgangsdatum te komen. Er wordt vanuit gegaan dat totdat nader
overleg plaatsgevonden heeft er geen stappen worden ondernomen in de richting
van het ontbinden van de dienstverleningsovereenkomst met vtsPN en de
uitfasering van MultiTeam.
Ter informatie
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