4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 26 juni 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
29 april 2014
Aanbieding evaluatierapport GRIP-3 incident Ede in het kader van de vondst
van Mosterdgas.
Op verzoek van de burgemeester van de gemeente Ede heeft de Inspectie
Veiligheid en Justitie een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het
functioneren van de crisisorganisatie bij het aantreffen van een hoeveelheid
gevaarlijke stoffen in een kelderbox van een appartementencomplex in
oktober 2013. Het onderzoek levert enkele leerpunten op die breder
toepasbaar zijn dan alleen voor incidenten met dit specifieke karakter. Het
gaat dan om de rol van de Gemeenschappelijke Meldkamer bij een stille
alarmering, het borgen van het proces informatiemanagement en de
toepassing van de GRIP-structuur. Om die reden biedt de Inspectie het
evaluatierapport aan alle andere veiligheidsregio’s aan.
Ter informatie. Het rapport is ter informatie naar de werkgroepen gestuurd
met het verzoek de aanbevelingen te toetsen aan de afspraken binnen de
VRHM.
Politie – Eenheid Den Haag
25 maart 2014
Vertegenwoordiging politie in Veillgheidsregio Hollands Midden
Binnen de eenheidsleiding van de politie heeft een nieuwe taakverdeling
plaatsgevonden. Dit betekent dat Hans Nieuwstraten (lid eenheidsleiding /
hoofd bedrijfsvoering) de taken overneemt van Nicole Bogers. In verband met
de nasleep van de NSS kan de eenheidsleiding van de politie helaas niet
aanwezig zijn tijdens de komende vergadering van het Algemeen Bestuur
(donderdag 27 maart a.s.). In de eerstvolgende vergadering d.d. 26 juni a.s.
kunt u nader kennis maken met Hans Nieuwstraten.
Ter informatie.
Veiligheidsregio Kennemerland
20 februari 2014
Capaciteitenanalyse Kennemerland: de definitieve versie
De capaciteitenanalyse geeft aanbevelingen voor versterking van de
crisisbeheersing in de regio en vormt een brug tussen het risicoprofiel en het
beleidsplan. De zes prioritaire risico’s uit het risicoprofiel van de regio
vormden het startpunt van de analyse. Dit zijn: ‘extreme koude’, ‘uitval
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:

elektriciteit’, ‘ongeval in Schipholspoortunel’, ‘luchtvaartongeval’, ‘ziektegolf
(besmettelijke ziekte)’ en ‘incident met sociaal-psychologische impact’. Uit de
capaciteitenanalyse is naar voren gekomen dat de belangrijkste
verbeterpunten liggen op het gebied van continuïteitsmanagement,
risicocommunicatie en de voorbereiding op maatschappelijke onrust. Deze
worden meegenomen in het beleidsplan. De VRHM heeft een bijdrage
geleverd aan de analyse.
Ter informatie.
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: Veiligheidsregio Hollands Midden
: 17 april 2014
: DB-besluit inrichting brandweerkamer
: Op 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur mandaat verleend aan het
Veiligheidsberaad om afspraken te maken met andere veiligheidsregio’s over
collectief werkgeverschap, resulterende in een
dienstverleningsovereenkomst. Op 10 april 2014 heeft het Dagelijks Bestuur
VRHM ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst tussen de VNG en
het Veiligheidsberaad ter oprichting van een Brandweerkamer. Ook is
ingestemd met het voorstel de portefeuillehouder Brandweer, tevens
vertegenwoordiger namens de werkgever in het Georganiseerd Overleg, de
heer K.J.G. Kats aan te wijzen om namens de VRHM zitting te nemen in de
Brandweerkamer.
: Ter informatie. De brief met het besluit van het Dagelijks Bestuur is naar het
Veiligheidsberaad gestuurd. Het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt in
haar vergadering van 26 juni hierover geïnformeerd.
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