4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

Datum: 30 oktober 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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Commissie Strijk
21 oktober 2013
Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015 - 2018
In de brief over het financieel kader voor 2014 is gemeenschappelijke
regelingen gevraagd voorbereidingen te treffen voor het invullen van nieuwe
bezuinigingstaakstellingen vanaf 2015. In het nieuwe financiële kader 2015 –
2018 zijn de bezuinigingsopgaven uitgewerkt. Wanneer het invullen van de
taakstelling niet lukt, is het verzoek dit gedegen te motiveren en voor 31
januari 2014 in het bestuur te bespreken.
Ter informatie. In het Dagelijks Bestuur van 17 oktober jl. is afgesproken dat
een reactie vanuit de Veiligheidsdirectie in het Dagelijks Bestuur van 5
december wordt besproken.
Deltacommissaris
12 september 2013
Uitnodiging Vierde Nationaal Deltacongres 7 november 2013, Beatrix Theater
Utrecht
Uitnodiging van de voorzitter van de VRHM voor het Vierde Nationaal
Deltacongres op 7 november 2013 in het Beatrix Theater in Utrecht. Tijdens
het congres staat het Deltaprogramma 2014, dat op Prinsjesdag aan de
Tweede Kamer is aangeboden, centraal. Er wordt ingegaan op
ontwikkelingen in het Deltaprogramma en speciale aandacht besteed aan
‘kansrijke strategieën’ op weg naar deltabeslissingen in 2014-2015. In de
middag ligt de nadruk zowel op de inbreng van maatschappelijke organisaties
als op innovatieve ideeën voor de uitvoering van maatregelen.
Ter informatie. De uitnodiging is naar de voorzitter van de VRHM gestuurd.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
19 augustus 2013
Versterking crisiscommunicatie
Op 31 mei 2013 heeft het Veiligheidsberaad het rapport ‘Eenheid in
verscheidenheid, Uitwerking advies bestuurlijke werkgroep bovenregionale
samenwerking’ vastgesteld. Het rapport bevat een aantal maatregelen ter
verbetering van de crisiscommunicatie (de zgn. uitvoeringsagenda), te weten
‘versterken van het netwerk tussen sleutelfunctionarissen crisiscommunicatie
op regionaal en landelijk niveau, ‘subsidie voor opleidingen
crisiscommunicatie’, ‘opzetten van een bovenregionale pool
crisiscommunicatie’ en ‘landelijke doelstellingen crisiscommunicatie’. De
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Inspectie Veiligheid en Justitie
3 september 2013
Inspectieonderzoek Dekkingsplan 2013
De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de
dekkingsplannen van de brandweer op orde ware.
Brandweer Hollands Midden voldoet aan de wettelijke voorschriften.
Ter informatie. Het inspectierapport wordt betrokken bij de terugkoppeling
in het volgende DB n.a.v. de uitwerking van het AB-besluit dd. 29 maart jl.
(vaststelling aanvulling dekkingsplan)
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Provincie Zuid-Holland
8 juli 2013
Statenontmoeting 27 september 2013
Vooraankondiging Statenontmoeting 2013, netwerkbijeenkomst van overheid,
bedrijfsleven, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties.
Ter informatie. Gemeenten ontvangen in augustus informatie over
programma, definitieve locatie en hoe men zich kan aanmelden.
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Minister van Veiligheid en Justitie gaat met het Veiligheidsberaad en de
Inspectie Veiligheid en Justitie in overleg over de toetsing van de
doelstellingen en de wijze van rapportage door de Veiligheidsregio’s.
Ter informatie. De uitvoeringsagenda Bovenregionale Crisiscommunicatie en
de subsidietoekenning zijn meegenomen in het Plan van Aanpak
professionalisering regionale crisiscommunicatie dat in het DB van 5
september is vastgesteld.
Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
14 augustus 2013
Verlichtingsregime
Rijkswaterstaat zet vanwege het economisch klimaat vanaf 2 september 2013
de verlichting op een aantal snelwegen uit. Daar waar het nodig is voor de
verkeersveiligheid, zoals in tunnels of bij scherpe bochten, blijft het licht aan.
Voor Hollands Midden geldt het nieuwe regime voor delen van de A12 en de
A4 (op sommige trajecten gaat de verlichting uit tussen 21:00 uur en 05:00
uur). Rijkswaterstaat zal monitoren wat de effecten zijn van het uitdoen van
de verlichting.
Ter informatie. De informatie is doorgestuurd naar de hulpdiensen.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
24 september 2013
Onderzoekrapport VU Amsterdam
Het ministerie heeft de VU verzocht onderzoek te doen naar de juridische
mogelijkheden om de regionale gezondheiddienst en de veiligheidsregio te
organiseren binnen één gemeenschappelijke regeling. Tevens is gekeken
naar de juridische mogelijkheden om de GHOR binnen de regionale
gezondheidsdienst te organiseren.
Ter informatie. Het rapport wordt betrokken bij het nog op te stellen voorstel
over de financieringsconstructie GHOR.

Veiligheidsberaad
4 juli 2013
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Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’
Op 28 juni 2013 heeft het Veiligheidsberaad gesproken over het concept
transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’. Het Veiligheidsberaad heeft
met instemming daarvan kennis genomen. Op basis van de bespreking in het
Veiligheidsberaad is de tekst van het akkoord op enkele punten aangepast.
Daarnaast heeft overleg met de witte kolom nog geleid tot een nieuw artikel
54. De landelijke partijen hebben met de wijzigingen ingestemd. Het
transitieakkoord (versie 2 juli 2013) en een nadere toelichting op hoofdlijnen is
als bijlage bijgevoegd. Tevens is bijgevoegd de oplegnotitie over het
transitieakkoord voor het Veiligheidsberaad op 28 juni 2013. In de oplegnotitie
is extra achtergrondinformatie over de punten waarop het akkoord is
gewijzigd naar aanleiding van het Veiligheidsberaad op 31 mei 2013.
Het Veiligheidsberaad verzoekt de Veiligheidsregio’s het transitieakkoord
uiterlijk in september 2013 aan het Algemeen Bestuur van de betreffende
Veiligheidsregio ter instemming voor te leggen. Daarnaast verzoekt het
Veiligheidsberaad de minister van Veiligheid en Justitie te informeren over de
uitkomst.
Het tekenen van het akkoord zal op een later moment plaatsvinden.
Ter informatie. Het Dagelijks Bestuur heeft, op basis van het mandaat van het
Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2013, ingestemd met het landelijke conceptakkoord (zie ook uitgaande poststukken).
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
11 juni 2013
Circulaire BDUR 2013
Junicirculaire Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) voor het
begrotingsjaar 2014. Informatie over de te verwachten bijdrage voor het jaar
2014 voor de veiligheidsregio’s, het meerjarenperspectief en relevante
beleidsontwikkelingen.
De informatie wordt verwerkt in een separate begrotingswijziging 2014.
Deloitte Accountants B.V.
3 juni 2013
Accountantsverslag 2012 Veiligheidsregio Hollands Midden
Accountantsverslag over het boekjaar 2012. Daarin zijn de belangrijkste
controlebevindingen samengevat. Voorts wordt een analyse van de
ontwikkelingen in vermogen en resultaat gegeven. De jaarrekening is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. In overeenstemming met de opdracht is de
jaarrekening 2012 gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. Zij zijn
voornemens om bij deze jaarrekening op 3 juni 2013 een goedkeurende
controleverklaring te verstrekken.
Ter informatie. Dit accountantsverslag is besproken met de controller. De
goedkeurende verklaring was bijgevoegd bij het jaarbericht (AB 27 juni jl.).
Een nadere toelichting kan verkregen worden bij de controller.
Ministerie van Financiën, Agentschap van de Generale Thesaurie
15 mei 2013
Nieuwsbrief schatkistbankieren voor decentrale overheden
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Het kabinet heeft besloten dat gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen gaan deelnemen aan schatbankieren. Het
Agentschap van de Generale Thesaurie is belast met de uitvoering van
schatkistbankieren. In de Nieuwsbrief is te lezen welke medewerking de
komende tijd wordt gevraagd. Het Agentschap van de Generale Thesaurie zal
ook aanwezig zijn bij de Regiodagen Gemeentefinanciën van
BZK/VNG/FAMO en bij treasuryoverleggen van provincies, waterschappen en
100.000+gemeenten. Voor verdere informatie en vragen zie
www.schatkistbankieren.nl
Ter informatie. De Nieuwsbrief is gezonden naar de afdeling Financiën voor
verdere implementatie.
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Veiligheidsberaad – portefeuillehouder bedrijfsvoering
26 augustus 2013
AB-besluit inrichting brandweerkamer (UIT-2013-32325)
Informeren van het Veiligheidsberaad over het door het AB VRHM genomen
besluit op 27 juni over collectief werkgeverschap (de Veiligheidsregio blijft
volger van de CAO gemeenten en de bestaande, brandweerspecifieke
regelingen worden ondergebracht in een brandweerkamer binnen de VNG).
Ter informatie.
Veiligheidsberaad – portefeuillehouder Informatievoorziening en meldkamer
bedrijfsvoering / Minister van V&J
11 september 2013
DB-besluit instemming transitieakkkoord meldkamer (UIT-2013-32796)
Informeren van het Veiligheidsberaad en de Minister over het door het DB
VRHM genomen besluit op 5 september jl. over de instemming op het
landelijke transitieakkoord.
Ter informatie.

4

Agendapunt 4 AB VRHM 14-11-2013

