A.2
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 11-11-2010
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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Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
09-09-2010
Aankondiging inspectieonderzoek vergunningverlening publieksevenementen
IOOV en Inspectie Gezondheidszorg zullen in het najaar 2010 een onderzoek
doen naar de kwaliteit van het proces van vergunningverlening bij
publieksevenementen. De GHOR-bureaus, regionale brandweren, politiekorpsen
en vijf (deels aselect) geselecteerde gemeenten per veiligheidsregio ontvangen
hierover een aankondiging.
Ter informatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
17-09-2010
Bestuurlijke rapportage veiligheidsregio’s
Met de brief bedankt de minister de CndK voor hun bestuurlijke rapportages
rampenbestrijding en de inhoudelijke ondersteuning die vanuit de provinciale
organisatie aan de veiligheidsregio’s wordt gegeven. De brief gaat verder in op
algemene opmerkingen/vragen die de CndK hebben gemaakt/gesteld.
Ter informatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12-10-2010
Subsidieaanvragen
Ontvangstbevestiging subsidieaanvragen. Het Veiligheidsberaad brengt advies uit
over de ingediende aanvragen aan BZK. Het advies zal in de bijeenkomst van het
Veiligheidsberaad van 19 november worden vastgesteld. Het besluit over
toekenning van een subsidie kan de regio begin december tegemoet zien.
Ter informatie
Slachtofferhulp Nederland
15-10-2010
Gevolgen van een eventuele bezuiniging van 5% op activiteiten van
Slachtofferhulp Nederland voor de Regio Hollands Midden in 2011
In de brief gaat Slachtofferhulp Nederland in op de activiteiten die zij verricht, de
financiering van deze activiteiten en het aantal geholpen slachtoffers in Hollands
Midden.
Ter informatie
Gemeente Zoeterwoude
18-10-2010
Regionaal Risicoprofiel
De gemeenteraad heeft op 30 sept. een besluit genomen t.a.v. het regionaal
risicoprofiel. De gemeente verzoekt om de prioritering in het beleidsplan te
focussen op de risico’s ‘gevaarlijke stoffen transport’ en ‘gebouwen met een
publieksfunctie’.
Ter informatie
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Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
21-10-2010
Protocol toezicht op de veiligheidsregio’s
Wvr bevat enige artikelen die betrekking hebben op het toezicht op de
taakuitvoering van de veiligheidsregio’s. IOOV en CdK hebben ieder een eigen
taak en rol in het proces van toezicht. Om duidelijkheid te geven in de taken en
rollen van IOOV en CdK is het ‘Protocol toezicht op de veiligheidsregio’s’
opgesteld. Het protocol is op 1 okt. 2010 in werking getreden, gelijk met de Wvr.
Ter informatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
21 oktober 2010
Afronding project CBRN-steunpuntregio’s 2004-2009
In 2004 is een project gestart om de lacune in te vullen voor de bestrijding van
(grootschalige) gevolgen van nucleaire, biologische en chemische incidenten. De
materiële, personele en operationele voorbereidingen zijn geconcentreerd in zes
zogenaamde ‘steunpuntregio’s’. In de evaluatie is onderzocht of de
steunpuntregio’s operationeel zijn voor het uitvoeren van de opgedragen taken
binnen de context van het convenant dat in 2004 met de zes steunpuntregio’s
werd afgesloten. Het evaluatierapport is op 25 aug. besproken met de directeur
van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding, een vertegenwoordiging namens
de steunpuntregio’s en diverse anderen. In dit overleg is ingestemd met het
voorstel om het project steunpuntregio’s 2004-2009 per 1 jan. 2011 af te sluiten.
De doorontwikkeling van de CBRNe-taak wordt gemonitord door de Taskforce
CBRNe Respons.
Ter informatie
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Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsberaad; portefeuillehouder informatievoorziening
27-10-2010
Reactie Strategische agenda informatievoorziening
De Strategische agenda informatievoorziening is voorgelegd aan
vertegenwoordigers van de hulpverleningsdiensten, meldkamer, gemeenten,
defensie en waterschappen. De reacties zijn zeer positief. Tevens worden in de
brief enkele opmerkingen gemaakt.
Ter informatie
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