4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 13 november 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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Instituut Fysieke Veiligheid
23 september 2014
Jaarverslag 2013
Aanbieding van het eerste jaarverslag van het Instituut Fysieke Veiligheid.
Een aantal belangrijke mijlpalen is behaald, zoals uitbreiding van het portfolio
op het gebied van bevolkingszorg, Versterkingsplan Brandweeronderwijs, de
vorming van het Landelijke Expertisecentrum Transportveiligheid en de
borging van het LCMS en slachtoffersystematiek.
Ter informatie.
Rijkswaterstaat – Ministerie van Infrastructuur en Milieu
8 september 2014
Module evacuatie bij grote overstromingen (MEGO)
Onder de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO)
is het project ‘Module Evacuatie bij Grote Overstromingen’ (MEGO) opgestart.
Met de module wordt gewerkt aan de bewustwording en vergroting van de
zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij een overstroming. De producten
van MEGO zijn gericht op de koude fase. De eerste resultaten van de module
bestaan uit een website en een App voor de mobiele telefoon. Hiermee is op
postcodeniveau informatie te vinden over overstromingsrisico’s en mogelijke
handelingsperspectieven. MEGO loopt door tot minimaal medio 2015.
Ter informatie. De informatie is meegegeven aan Multi-planvorming.
Inspectie Veiligheid en Justitie / Ministerie van Veiligheid en Justitie
18 juni 2014
Aanbieding rapportage Stand van zaken van terugkerende knelpunten bij
slachtofferregistratie.
De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) hebben onderzocht of gesignaleerde knelpunten
binnen het proces slachtofferregistratie zijn opgepakt en opgelost. De
uitkomsten van het onderzoek zijn op 17 juni 2014 aan de minister van
Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid aangeboden.
De inspecties constateren dat op het gebied van slachtofferregistratie stappen
tot verdere verbetering is gezet. Zo hebben de meeste veiligheidsregio’s
inmiddels afspraken met de ziekenhuizen in de eigen regio gemaakt over de
uitwisseling van slachtoffergegevens. Ook heeft het Veiligheidsberaad met
het vaststellen van de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) vooruitgang
geboekt om te komen tot een eenduidige slachtofferregistratie voor
verwanteninformatie. Een aantal knelpunten is volgens de inspecties nog niet
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of onvoldoende opgepakt. Zo wordt de gewondenkaart, hoewel
voorgeschreven in landelijke en regionale regelgeving en protocollen, niet of
nauwelijks gebruikt. Ook signaleren inspecties knelpunten in het uitgebreide
takenpakket en de taakuitvoering van de coördinator gewondenvervoer
(CGV). Ontwikkelingen, zoals het verbetertraject C2000 en de landelijke
server Ritlogging van Pariter, bieden perspectieven, maar de werking ervan is
afhankelijk van de implementatie in alle veiligheidsregio’s. Ten derde is het
knelpunt ronde de voorwaarschuwing aan ziekenhuizen gedeeltelijk
opgepakt; dit is als actiepunt in regionale documenten opgenomen maar niet
verder uitgewerkt. Tot slot constateren de inspecties een knelpunt bij het
informeren van bestuurders voor andere taken dan verwanteninformatie,
zoals de crisiscommunicatie en nazorg. Het is volgens de inspecties niet
duidelijk welke informatie over slachtoffers bestuurders nodig hebben voor de
uitvoering van deze taken.
Ter informatie. Rapport is ter informatie naar bureau gemeentelijke
crisisbeheersing gestuurd met verzoek de aanbevelingen te toetsen aan de
afspraken binnen VRHM.
Stichting Hulpverleners Respect
27 juni 2014
Uitnodiging Nationale Hulpverleningsdag 2014
Uitnodiging voor het Nationale Hulpverleners-weekend van 3 t/m 5 oktober
2014.
Ter informatie.
Due Diligence Commissie LMO
4 juli 2014 (ontvangen 18 juli 2014)
Protocol Due Diligence Commissie LMO
De vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) is in volle gang.
Een belangrijk onderdeel hierin is de financiële overdracht van de
meldkamers aan de LMO, zoals die is bedoeld in art. 81 van het
Transitieakkoord. De due diligence commissie, die op grond van het
Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst is ingesteld, ziet toe op het
verloop van deze overdracht. In de brief is uiteengezet hoe de commissie
haar taak gaat uitvoeren (conform “concept-protocol voor advisering door de
Due Diligence Commissie”). Gevraagd wordt eventuele opmerkingen hierover
kenbaar te maken. Het voornemen is om het protocol medio augustus 2014
vast te stellen.
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Ter informatie. De brief is verstuurd naar alle betrokken partijen. Er is een
reactie opgesteld door alle betrokken partners binnen de VRHM (zie ook punt
10).
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Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid / Minister van
Veiligheid en Justitie
7 juli 2014
Systeemoefeningen
De besturen van de veiligheidsregio’s zijn op grond van artikel 2.5.1 van het
Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) verplicht jaarlijks een oefening te houden met
een fictieve ramp of crisis (systeemoefening). De Inspectie VenJ toetst in
hoeverre de veiligheidsregio’s invulling geven aan deze oefenverplichting en
gebruikt de resultaten van de oefening mede om het presterend vermogen
van de veiligheidsregio’s te beoordelen.
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In de afgelopen periode zijn zowel de NCTV als de Inspectie VenJ meerdere
malen benaderd met verzoeken om uitstel en/of aanpassing van de
systeemoefening, alsmede vragen ter verduidelijking. Deze brief is bedoeld
om meer helderheid te scheppen over deze verplichte oefening.
Ter informatie. De inhoud van de brief wordt gebruikt bij de organisatie van de
systeemtest 2014 in de VRHM.
Veiligheidsberaad
18 juli 2014
Aanbieding rapport ‘Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg,
volgens afspraak’
Het rapport is in het Veiligheidsberaad van 16 mei 2014 vastgesteld als hét
kader voor bevolkingszorg. Bevolkingszorg is ook in het kader van de
‘Strategische agenda versterking Veiligheidsregio’s’ opgenomen als prioriteit
en betrokken bij verdere doorontwikkeling van de gemeentekolom in het
veiligheidsdomein.
Visie en prestatie-eisen uit rapport zullen in veiligheidsregio en deelnemende
gemeenten worden geïmplementeerd.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid / Minister van
Veiligheid en Justitie
29 juli 2014
Relatiebeheer NCTV
Om het relatiebeheer vanuit NCTV voor de veiligheidregio’s verder te
optimaliseren, is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Met deze brief worden
de veiligheidsregio’s geïnformeerd over deze wijzigingen.
Ter informatie. De brief is verspreid onder belanghebbenden.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
30 juli 2014
C2000 DIPP-lijst 2014
Toezending van de DIPP-lijst 2014 (DekkingsIssues Prioritering Procedure.
De DIPP is de procedure waarin op basis van feitelijke gegevens een
Objectieve volgorde wordt toegekend aan de dekkingsissues
(probleemgebieden) in het C2000-netwerk die binnen MDC als probleem zijn
geregistreerd. Dit is niet van toepassing binnen het gebied Hollands Midden.
Ter informatie.
Due Diligence Commissie LMO
22 augustus 2014
Protocol Due Diligence Commissie LMO
De hoeveelheid en de inhoud van de reacties vanuit diverse betrokken
organisaties op het concept protocol die op 4 juli 2014 zijn toegezonden zijn
aanleiding voor de Due Diligence Commissie LMO om het protocol aan te
houden. In de brief worden de belangrijkste punten uit de commentaren
uiteengezet. Daarnaast heeft de commissie de behoefte om het protocol en
de taken van de commissie in het bredere perspectief van “Het
Transitieakkoord meldkamer van de toekomst” te plaatsen.
Ter informatie. De brief met bijlage is reeds verstuurd naar alle betrokken
partijen. Er wordt een reactie opgesteld door alle betrokken partners binnen
de VRHM.
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Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsberaad
26 september 2014
Reactie concept plannen Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
Er is een bestuurlijke brief opgesteld nav de vraag van de voorzitter
Veiligheidsberaad om een reactie op de conceptversies van het Ontwerpplan
Landelijke Meldkamerorganisatie, Plan van aanpak Landelijke
Meldkamerorganisatie en Landelijk kader samenvoeging meldkamers. In de
opgestelde reactie is aandacht gevraagd voor een aantal vraagstukken.
Bijvoorbeeld welke middelen de burgemeesters en besturen van de
veiligheidsregio’s hebben om adequaat invulling te geven aan de gezagsrol.
Ook wordt aandacht gevraagd voor de zorg dat op dit moment aan het personeel
nog geen duidelijkheid kan worden verschaft over hun toekomst. Tot slot is de
onhelderheid over de financiële consequenties van de transitie aangestipt.
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Uiteraard is ook de doelstelling van deze veranderopgave nadrukkelijk
onderschreven.
Ter informatie.

GHOR Hollands Midden
De leden van het ROAZ
24 september 2014
Uitgangspunten eerste voorstel herinrichting van de spoedeisende
specialistische zorg
Korte inhoud : In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) op 25 september 2013 hebben
de zorgverzekeraars een eerste voorstel voor de herinrichting van de
spoedeisende specialistische zorg in onze traumazorgregio gepresenteerd.
Dit eerste voorstel is op 19 maart jl. besproken tussen de zorgverzekeraars
en de directeuren publieke gezondheid van de veiligheidsregio’s Haaglanden
en Hollands Midden. De directeuren PG geven aan bij de bepaling van het
standpunt ten aanzien van het definitieve voorstel herinrichting spoedeisende
specialistische zorg de volgende uitgangspunten te hanteren; samenhang,
capaciteit en continuïteit van zorg. Een belangrijk deel van de informatie die
voor het kunnen bepalen van het standpunt nodig is, zal door de betrokken
zorginstellingen moeten worden gegenereerd en aangeleverd. Het
Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt gezien als geschikt platform
om de plannen over herinrichting van de Specialistische Spoedeisende
Zorg te bespreken.
Voorstel
: Ter informatie.
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