4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 27 juni 2013
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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Agentschap van de Generale Thesaurie
BHM-2013-1793/In-2013-33173
15 mei 2013
Nieuwsbrief Schatkistbankieren, speciaal bedoeld voor decentrale overheden
Het kabinet heeft besloten dat gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen in 2013 gaan deelnemen aan
schatkistbankieren. Het Agentschap van de Generale Thesaurie is belast met
de uitvoering van schatkistbankieren. In de nieuwsbrief wordt uiteengezet wat
schatkistbankieren inhoudt.
Ter informatie. De brief is in behandeling bij de afdeling Financiën en de
concerncontroller.
Veiligheidsberaad
2 mei 2013
Modelconvenant Defensie
Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's, Politie en Defensie te
optimaliseren, is een convenant opgesteld dat op 15 februari 2013 is
vastgesteld in het Veiligheidsberaad. Doelstelling van het convenant Defensie
is om te komen tot eenduidige en concrete samenwerkingsafspraken tussen
de Veiligheidsregio's, Politie en Defensie. Het convenant Defensie vormt een
landelijk kader als basis voor regionale samenwerkingsafspraken bij (de
voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Ter informatie. Conform het werkplan Operationele Planvorming 2013 wordt
het nieuwe convenant Defensie in 2013 geïmplementeerd. Inmiddels hebben
er meerdere overleggen plaatsgevonden met de officier Veiligheidsregio van
defensie over het nieuwe convenant. Vanuit het RMC-West wordt een format
actielijst ontwikkeld, waarmee met alle veiligheidsregio’s in het
bedieningsgebied van de RMC-West dezelfde afspraken gemaakt worden.
Inspectie Veiligheid en Justitie
26 april 2013
Werkprogramma 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie
De Inspectie houdt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister
van VenJ toezicht op de organisaties binnen het gehele domein van veiligheid
en justitie, inclusief de uitvoerende diensten en de ketens die onder het
ministerie van VenJ vallen. Binnen het kernthema ‘Nederland veiliger’ vinden
de volgende onderzoeken plaats: ‘staat van de rampenbestrijding, C2000,
Slachtofferregistratie en gewondenspreiding, civiel-militaire samenwerking,
ontwikkeling Staat van de brandweer, incidentonderzoek 112-storingen. Het
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werkprogramma 2013 is flexibel van opzet. Incidenten en veranderende
omstandigheden kunnen leiden tot aanpassing. Het werkprogramma is te
downloaden van de website van de Inspectie VenJ; www.ivenj.nl (onder
actueel).
Ter informatie.
Stichting Nationaal Brandweer Monument
23 april 2013
Uitnodiging herdenking Nationaal Brandweermonument
Uitnodiging voor het bijwonen van de tweede nationale herdenking bij het
Nationaal Brandweermonument op 15 juni.
Ter informatie. De brandweer is vertegenwoordigd tijdens de herdenking.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
23 april 2013
Afschrift brief aan de Tweede Kamer over opdrachtformuleringen
meldkameronderzoeken
Afschrift van de opdrachtformulering aan de Auditdienst Rijk om een
financiële vergelijking te laten maken tussen de potentiële meldkamerlocaties
Alkmaar en Schiphol (mogelijke meldkamerlocaties Noord-Holland) en de
opdrachtformulering aan TNO om een risicoanalyse te laten uitvoeren naar de
meldkamerlocatie Schiphol.
Ter informatie.
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de Nationale ombudsman
19 maart 2013
‘Mijn onbegrijpelijke overheid’
Toezending van het jaarlijks Verslag. Het verslag gaat over het werk en de
visie van de Nationale ombudsman op de verhouding tussen overheid en
burger. Conclusie is dat de overheid niet alleen voor heel veel burgers
onbegrijpelijk is, maar ook voor de betrokken professionals. Op de website:
‘www.jaarverslag.nationaleombudsman.nl’ staat de volledige tekst van het
verslag.
Ter informatie.
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Inspectie Veiligheid en Justitie
15 februari 2013
Eindmeting ICMS
In 2006 zijn de Bestuursafspraken Intensivering Civiel Militaire Samenwerking
(ICMS) vastgesteld. Met deze afspraken is beoogd de samenwerking tussen
de civiele autoriteiten en Defensie, onder meer in het kader van
rampenbestrijding en crisisbeheersing, te verstevigen en te verdiepen. De
afronding van de implementatie van ICMS was voorzien in 2012. De Inspectie
Veiligheid en Jusitie en de Audit Dienst Defensie hebben in 2006 een
nulmeting en in 2009 een tussenmeting uitgevoerd naar de civiel militaire
samenwerking. De eindmeting vindt dit jaar plaats. Verzoek is medewerking
te verlenen aan het onderzoek.
Ter informatie. De VRHM werkt ambtelijk mee aan het onderzoek.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
12 maart 2013
Frequentieomstemming C2000 (vertrouwelijk)
In het kader van het Verbetertraject C2000 worden door de Meldkamer
Diensten Centrum (MDC) voor eind 2013, 53 dekkingsproblemen versneld
weggewerkt in het C2000-netwerk. Hiertoe worden 67 nieuwe opstelpunten
bijgeplaatst. Tevens wordt een aantal technische maatregelen in het C2000netwerk doorgevoerd. Een van deze maatregelen is een landelijke
frequentieomstemming. De frequentieomstemming betreft uitsluitend de
radiocommunicatie van C2000 en niet de alarmering van eenheden (paginig).
De omzetting vindt begin mei 2013 plaats.
: Ter informatie. De omzetting heeft inmiddels plaatsgevonden en is zonder
problemen verlopen.
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Bevolkingszorg op orde
Op 28 september 2012 heeft het Veiligheidsberaad het rapport
‘Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij’ vastgesteld. Daarbij is
afgesproken dat er een experimenteel jaar komt. In dit experimentele jaar wil
het Veiligheidsberaad de discussie voeren over de haalbaarheid van de in het
rapport gestelde prestatie-eisen. De veiligheidsregio’s zijn verzocht daarvoor
input te leveren. Eind 2013 worden de uitkomsten besproken in de commissie
die is opgericht voor het rapport Bevolkingszorg op orde.
De coördinerend functionaris is gevraagd de gevraagde input te leveren.
Daarnaast wordt tijdens de jaarlijkse thema-bijeenkomst van het AB op 19
september a.s. het thema ‘Versterking Oranje Kolom’ besproken en de, in het
rapport Bevolkingszorg, geformuleerde prestatie-eisen t.b.v. zelfredzaamheid
en verantwoordelijkheid binnen de VRHM.

:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
20 februari 2013
Water in Beeld
Ontvangst rapportage Water in Beeld. Evenals voorgaande jaren wordt in mei
2013 aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het Nationaal Waterplan
en het Bestuursakkoord Water gerapporteerd.
Ter informatie. De uitkomsten van de rapportage zijn ter kennis van de
betreffende multi-werkgroep (MDOP) gebracht.
Inspectie Veiligheid en Justitie (ministerie van V&J)
15 februari 2013
Aankondigingbrief inspectieonderzoek naar dekkingsplannen en
opkomsttijden
De minister van Veiligheid en Justitie doet begin 2013 opnieuw onderzoek
naar de dekkingsplannen brandweer om te meten of er veranderingen zijn
aangebracht. Daarbij zal de wijze waarop de veiligheidsregio’s de handreiking
van de minister – met verruimde mogelijkheden om afwijkingen te motiveren
op de tijdnormen uit het Besluit veiligheidsregio’s – hebben gebruikt een rol
spelen. Verzoek is voor de uitvoering van dit onderzoek een aantal
documenten voor 7 maart 2013 ter beschikking te stellen.
Ter informatie. Het DB/AB heeft ingestemd met de aanvulling op de
dekkingsplan 2012. De gevraagde stukken zijn inmiddels aangeleverd bij de
inspectie V&J.
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