4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 27 maart 2014
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 Veiligheid en Justitie – Ministerie van Veiligheid en Justitie
26 februari 2014
Werkprogramma 2014 Inspectie Veiligheid en Justitie
Het werkprogramma 2014 van de Inspectie VenJ is vastgesteld. Relevante
voornemens voor de VRHM zijn ( onderdeel ‘Nederland veiliger’): de
volgende Staat van de rampenbestrijding komt uit in 2016. In opmaat naar de
volgende Staat houdt de Inspectie in 2014 gerichter toezicht op de
achterblijvende regio’s en monitort zij de uitvoering van de aanbevelingen in
de Staat van de rampenbestrijding. Wat betreft de meldkamers doet de
inspectie in 2014 onderzoek of meldkamers tijdens de transitie voldoende
robuust ingericht blijven om hun taken te kunnen uitvoeren.
Ter informatie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Directoraat-Generaal Politie
21 februari 2014
Meldkamer van de toekomst – nulmeting en onderzoek inspecties
Op 16 oktober 2013 is het transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’
gesloten. Ter ondersteuning van de uitvoering van het transitieakkoord gaan
zowel de kwartiermaker als de Inspectie VenJ onderzoek verrichten. De
eerste verricht een nulmeting om de bestuurlijk-juridische, operationele en
financiële situatie in beeld te brengen. De Inspectie VenJ verricht samen met
het Agentschap Telecom onderzoek naar de robuustheid van de bestaande
25 meldkamers (hoe voeren de meldkamers hun taken uit en welke
aandachtspunten zijn er). Het onderzoek van de inspectie gaat in februari van
start, het voornemen is om het onderzoek in september 2014 af te ronden.
Het onderzoek van de kwartiermaker wordt opgestart nadat de
voorbereidingen ervan afgerond zijn.
Ter informatie. De GMK is betrokken bij het onderzoek.
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Directoraat-Generaal Politie
17 februari 2014
Afschrift brief frequentieomstemming C2000 maart 2014
Begin maart 2014 vindt de tweede frequentieomstemming in het C2000netwerk plaats. Het ministerie van VenJ werkt aan het verbeteren van de
dekking in het C2000-netwerk. Daartoe worden 53 dekkingsproblemen
versneld weggewerkt door het bijplaatsen van 65 nieuwe opstelpunten
(project ODIN). Om de nieuwe opstelpunten in gebruik te kunnen nemen is
een frequentieomstemming in het C2000-netwerk noodzakelijk. De laatste
frequentieomstemming wordt voorzien in de maand mei van 2014.
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Ter informatie. Het onderwerp is opgepakt door de GMK.
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De Nationale ombudsman
16 januari 2014
Waarnemend ombudsman
Op voordracht van de ministerraad is de heer Brenninkmeijer per 1 januari
2014 door de Raad van ministers van de Europese Unie benoemd tot
collegelid van de Europese Rekenkamer. Met ingang van dezelfde datum
heeft de Tweede Kamer de heer mr. F.J.W.M. van Dooren benoemd tot
waarnemend Nationale ombudsman. De heer Van Dooren blijft waarnemend
ombudsman tot het moment dat de Tweede Kamer een nieuwe ombudsman
heeft aangewezen.
Ter informatie.
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Ondernemingsraad Veiligheidsregio Hollands Midden
16 januari 2014
Incompleet uitrukken
Uit onderzoek blijkt dat op verschillende posten binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden bij een prio 1-melding, met toestemming van de
clustercommandant en/of directeur incidentbestrijding, incompleet wordt
uitgerukt met een tankautospuit. De OR verzoekt om het besluit om
incidenteel af te wijken (indien er bij prio 1 geen basisbrandweereenheid ter
plaatse komt) voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de VRHM zodat
hierover een gemotiveerd besluit genomen kan worden.
Ter informatie. Op verzoek van de OR VRHM is de brief over incompleet
uitrukken naar de leden van het Algemeen Bestuur VRHM gestuurd. De
regionaal brandweercommandant zal in de eerstvolgende AB-vergadering (27
maart 2014) een nadere toelichting en reactie geven.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directoraat-Generaal Politie
8 januari 2014
Gebruik C2000 tijdens NSS
Nederland organiseert op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag een
internationale top over nucleaire beveiliging, de Nucleair Security Summit
2014. Gezien de enorme inzet van met name politie zullen per
veiligheidsregio afspraken gemaakt worden over het vrij maken van
gesprekscapaciteit voor de noodzakelijke politie inzet.
Ter informatie. Met de Veiligheidsregio worden afspraken gemaakt over het
operationeel gebruik van het gemeenschappelijke netwerk en het
daadwerkelijk operationeel monitoren hiervan.
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Veiligheidsberaad
20 december 2013
Implementatie eindrapport bovenregionaal en factuur
Het Veiligheidsberaad heeft op 15 februari 2013 op hoofdlijnen ingestemd met
de inhoud van het rapport Eenheid in verscheidenheid en op 31 mei 2013 met
het implementatieplan bovenregionaal (unité de doctrine GRIP incl. GRIP rijk,
NCC als rijksloket voor crisisbeheersing, de harmonisatie van de kennis- en
adviesstructuur, crisiscommunicatie). Van twee onderdelen van het
implementatieplan is de financiële bijdrage naar beneden bijgesteld. Dit
betreft het werkbudget voor de onderdelen ‘het bovenregionale team
crisiscommunicatie’ en ‘de opleidingsmodules en voorlichtingsfilm’ waarmee
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de nieuwe unité de doctrine aan sleutelfunctionarissen in de
rampenbestrijding en crisisbeheersing bekend zal worden gemaakt. Op
verzoek van de veiligheidsregio’s is de crisis communicatiepool compacter
gemaakt dan aanvankelijk beoogd. Voor de voorlichtingsfilm is subsidie
ontvangen van het ministerie van VenJ. De Veiligheidsregio’s worden begin
2014 geïnformeerd over de onderdelen van het implementatieplan die op
2014 betrekking hebben en voor rekening van de regio’s komen.
Ter informatie. De implementatie is opgepakt door de multi-werkgroepen
MDOP en MDCOM (zie ook de werkplannen 2014).
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
Ministerie van Veiligheid en Justitie
19 december 2013
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr. 34
ste
Aanbieding van het 34 Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Uit het
beeld blijkt dat het dreigingsniveau ‘substanieel’ gehandhaafd blijft. Dit houdt
in dat de kans op een terroristische aanslag tegen (belangen van) Nederland
reëel is.
Ter informatie.
Het Nederlandse Rode Kruis
19 december 2013
Overbruggingsregeling Samenwerkingsovereenkomst Opvang & Verzorging
Schriftelijke bevestiging van het verzoek van het bestuur VRHM om de
huidige samenwerkingsovereenkomst Opvang en Verzorging niet te
beëindigen maar maandelijks stilzwijgend te verlengen met een periode van
nogmaals één maand. Reden voor de overbruggingsregeling is om langer de
gelegenheid te hebben vraag en aanbod scherper op elkaar af te stemmen
wat betreft de ondersteuning van het Rode Kruis aan de gemeenten in
Hollands Midden bij de processen Bevolkingszorg.
Ter informatie.
Veiligheidsregio Utrecht
16 december 2013
Voorzitterschap Veiligheidsregio Utrecht
De heer Wolfsen heeft op 19 december 2013 afscheid genomen als
burgemeester van de gemeente Utrecht. Op 2 januari 2014 wordt de heer
Van Zanen als nieuwe burgemeester van Utrecht geïnstalleerd,. Totdat de
heer Van Zanen bij Koninklijk Besluit benoemd is als voorzitter van de VRU,
zal de heer Bolsius, burgemeester van de gemeente Amersfoort, op grond
van artikel 11 lid 3 Wvr de voorzittersrol uitoefenen.
Ter informatie.
Agentschap van de Generale Thesaurie – Ministerie van Financiën
10 december 2013
Rekening-courant overeenkomst met de Staat der Nederlanden
Aanbieding van de rekening-courantovereenkomst tussen de VRHM en de Staat
der Nederlanden. Samen met de ‘Regeling schatkistbankieren decentrale
overheden’ regelt deze overeenkomst de praktische zaken rondom het
schatkistbankieren. In het ‘Wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren’ is geregeld
dat de overeenkomst van rechtswege tot stand komt. De overeenkomst hoeft
dan ook niet ondertekend of teruggestuurd te worden. Zodra de ingangsdatum
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van het wetsvoorstel bekend is, en de verplichting om te beginnen met
schatkistbankieren, krijgen alle contactpersonen daarover bericht.
Ter informatie. Bericht is opgepakt door de concerncontroller.
Provincie Zuid-Holland
10 december 2013
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op 8 januari in het provinciehuis in
Den Haag. De nieuwe Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, geeft
een nieuwjaarstoespraak.
Ter informatie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
9 december 2013
Bekendmaking kwartiermaker LMO
Op 16 oktober 2013 is het transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’
ondertekend. Met ingang van 2014 is mevrouw J.M. (Jill) Wilkinson
aangesteld als kwartiermaker LMO en belast met de realisatie van de
landelijke meldkamer. Mevrouw Wilkinson zal zorgdragen voor de transitie
van 22 meldkamer naar één landelijke meldkamerorganisatie met 10 locaties.
Ze heeft daarbij tevens de taak om zorg te dragen voor het going concern en
het beheer van de huidige meldkamers. De kwartiermakersorganisatie wordt
beheersmatig ondergebracht bij de Nationale politie.
Ter informatie.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
Ministerie van Veiligheid en Justitie
25 november 2013
BDuR-circulaire december 2013
Aanbieding van de circulaire voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
(BDuR) voor het begrotingsjaar 2014 met informatie over de definitieve bijdrage
voor het jaar 2014 voor de VRHM, het meerjarenperspectief en relevante
ontwikkelingen. Het voornemen is om in 2014 een herijkingsonderzoek te
houden naar de twee geldstromen (subcluster Brandweer en Rampenbestrijding
in het gemeentefonds en de BDuR) voor de uitgaven op het terrein van
brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De ministeries van
BZK en VenJ laten de herijking van beide geldstromen in één onderzoek
uitvoeren. De Veiligheidsregio’s worden bij de begeleiding van het onderzoek
betrokken. De uitkomst van het onderzoek voor het subcluster Brandweer en
Rampenbestrijding is voorzien in de meicirculaire 2015 gemeentefonds en voor
de BDuR in de BDuR-circulaire juni 2015. Voor zowel het subcluster Brandweer
en Ramenbestrijding in het gemeentefonds als voor de BDuR zal dan met
ingang van 2016 herverdeling kunnen worden doorgevoerd.
Ter informatie. Bericht is doorgestuurd naar de concerncontroller.
Het Nederlandse Rode Kruis
21 november 2013
Verlenging overeenkomst Verwanteninformatie
Schriftelijke bevestiging van het verzoek van het bestuur VRHM om de
bestaande overeenkomst Verwanteninformatie te verlengen. Voor het jaar
2014 wordt in eerste instantie gefactureerd voor de periode 1 januari 2104 tot
1 april 2014. Reden voor de verlenging is om langer de gelegenheid te
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hebben vraag en aanbod scherper op elkaar af te stemmen wat betreft de
ondersteuning van het Rode Kruis aan de gemeenten in Hollands Midden bij
de processen Bevolkingszorg.
Ter informatie.
Minster van Veiligheid en Justitie
7 januari 2014 (per email)
Benoeming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden bij
Koninklijk Besluit
Op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie is de heer Lenferink,
burgemeester Leiden bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. Het besluit treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst en werkt terug met ingang van 1 januari 2013.
Ter informatie.
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Veiligheidsregio Hollands Midden
11 maart 2014
Reactie conceptadvies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden
Reactie van de VRHM op de ontvangen brief en het concept-eindadvies van
de bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.
Aangegeven is dat de VRHM in de toekomst graag betrokken blijft bij de
verdere besluitvorming in het kader van het Deltaprogramma
Ter informatie. Het concept-eindadvies wordt meegenomen in de planvorming
rond dit onderwerp door de afdeling Multi plannen en procedures.
Veiligheidsregio Hollands Midden
30 januari 2014
Reactie van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op
het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018
Reactie van het Dagelijks Bestuur VRHM op het voorstel van de door het
bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
van gemeenten in de regio Hollands Midden (Commissie Strijk) aan de
gemeenschappelijke regelingen om een taakstelling voor 2015 ten opzichte
van 2014 van 5,31% te realiseren. Voor de jaren daarna zou rekening
gehouden moeten worden met krimpende budgetten, mogelijk oplopend tot
14,28% in 2018.Tot voor kort was de Brandweer Hollands Midden uitgesloten
van deze generieke kortingen op de gemeenschappelijke regelingen. Met
voorliggend voorstel is die uitzondering komen te vervallen.
Ter informatie. De reactie van het Dagelijks Bestuur VRHM is behandeld in de
vergadering van het Dagelijks Bestuur VRHM van 30 januari 2014 en wordt
verwerkt in de begrotingsuitgangspunten voor 2015-2018. De
begrotingsuitgangspunten zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de
vergadering van 13 februari 2014.
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