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INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 2 april 2015
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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Provincie Zuid-Holland – Gedeputeerde Staten – afdeling Bestuur
2 maart 2015
Begrotingscirculaire 2016-2019
Informatie over een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor het opstellen
van de (meerjaren)begroting 2016-2019 en de wijze waarop Gedeputeerde
Staten als toezichthouder op de (Zuid-Hollandse) gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen daarmee omgaat.
Ter informatie. De brief is doorgeleid naar de afdeling Planning&Control en
meegenomen in de planning&control-cyclus.

:
:
:
:

Deloitte Accountants B.V.
27 februari 2015
Managementletter 2014
Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2014 is de interim-controle
voor de VRHM uitgevoerd. In de managementletter zijn de bevindingen en
aanbevelingen opgenomen.
: Ter informatie. De brief is doorgeleid naar de afdeling Planning & Control. De
bevindingen en aanbevelingen worden meegenomen in het continue proces van
het veranderen en verbeteren van de beheersing van de bedrijfsvoering en de
kwaliteit van de jaarrekening.
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:
:
:

:

Inspectie Veiligheid en Justitie – ministerie van Veiligheid en Justitie
19 februari 2015
Monitoring aanbevelingen Staat van de Rampenbestrijding 2013
De Inspectie bereidt zicht voor op het uitbrengen van de Staat van de
rampenbestrijding in 2016. Per veiligheidsregio wordt weer een regiobeeld
opgesteld. Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar de stand van zaken in alle
veiligheidsregio’s om vast te kunnen stellen welke resultaten zijn behaald sinds de
Staat van de Rampenbestrijding 2013. Eind maart 2015 verschijnt een
inspectiebericht over het proces rondom de totstandkoming van de Staat van de
rampenbestrijding 2016.
Ter informatie.

:
:
:

RDOG Hollands Midden
10 februari 2015
Pilot Multi-intake
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Er is vanuit de regio Hollands Midden bij het Veiligheidsberaad aangegeven mee
te willen doen aan de pilot voor een maximale Multi-intake. Op verzoek van het
Veiligheidsberaad heeft ook het bestuur van de RAV Hollands Midden, dat
gevormd wordt door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG
HM), officieel per brief aan de voorzitter van de bestuurlijke regiegroep LMO, de
directeur-generaal Politie, de heer mr. A.F. Gaastra en de heer drs. H.J.J.
Lenferink, portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad
kenbaar gemaakt in aanmerking te willen komen voor de pilot met een maximale
multi-intake.
Ter informatie. Met deze brief is voldaan het verzoek van het Veiligheidsberaad
(zie ingekomen poststuk 6)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
9 februari 2015
Brandveiligheid Groene Hart Tunnel
Reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de brief van de VRHM
aan IenM waarin een dringend beroep wordt gedaan op IenM om als
gezamenlijke overheden, ongeacht de verschillende verantwoordelijkheden, er
voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk een aanvaardbare oplossing wordt
gerealiseerd voor de situatie dat ILT bij het verstrekken van de vergunning over
de toelating van materieel op het HSL-tracé onvoldoende de bijzondere
bepalingen over het gebruik van de HSL-tunnel, zoals opgenomen in de
gebruiksvergunningen, heeft meegewogen. Als gevolg hiervan zijn de te leveren
inspanningen en het ter beschikking staand materieel van de hulpdiensten niet
afgestemd op het feitelijk gebruik. Mogelijke oplossing zou zijn de toelating van
het rollend materieel te heroverwegen. Het ministerie van IenM geeft in haar
reactie aan dat op 11 december 2014 in het Bestuurlijk overleg is afgesproken
dat het bureau Horvat & Partners een analyse zal uitvoeren over de
veiligheidssituatie in de Groene Hart Tunnel en daarover een advies zal
uitbrengen. Streven is om tijdens het eerstvolgende bestuurlijk overleg, waar de
resultaten van het Harvat & Partners-onderzoek worden besproken alle partijen
op één lijn te krijgen voor een oplossing.
Ter informatie.
Veiligheidsberaad
29 januari 2015
Multidisciplinaire intake
Het Veiligheidsberaad heeft bij brief van 15 december zijn standpunt over de
multidisciplinaire intake door de landelijke meldkamerorganisatie onder de
aandacht gebracht van de minister van Veiligheid en Justitie. Het
Veiligheidsberaad wil in de pilots alle varianten van Multi-intake kunnen
beproeven (van een volledige multi-intake tot een beperkte). Er is vanuit de regio
Hollands Midden aangegeven mee te willen doen aan de pilot voor een maximale
Multi-intake. Dit is mede gebeurd vanuit de verantwoordelijkheid van de regio voor
de regionale ambulancevoorziening (RAV). Verzoek is het standpunt, juist ook als
bestuur RAV, aan de voorzitter van de bestuurlijke regiegroep LMO, de directeurgeneraal Politie, de heer mr. A.F. Gaastra en de heer drs. H.J.J. Lenferink,
portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad, kenbaar te
maken.
Ter informatie. Aan dit verzoek is voldaan (zie ingekomen poststuk nr. 4 en het
uitgaande poststuk nr. 1)
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
29 januari 2015
Eindrapport Evaluatie veiligheid NSS 2014
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Het eindrapport van de Evaluatie veiligheid NSS 2014 bevat een overzicht van de
aanbevelingen en leerpunten van de veiligheidsoperatie van de NSS. Het rapport
is opgesteld in samenwerking met de belangrijkste partners betrokken bij de
veiligheidsoperatie van de NSS: de ministeries van Buitenlandse Zaken, van
Infrastructuur en Milieu en van Defensie, het Openbaar Ministerie, de gemeente
Den Haag, de politie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De
algemene conclusie is dat de veiligheidsoperatie bij de NSS goed is verlopen.
Ter informatie. Het rapport is breed verspreid over de VRHM.
Veiligheidsberaad
15 december 2014
Multi intake en landelijke meldkamerorganisatie
In het Veiligheidsberaad van 28 november is afgesproken om een brief aan de
minister van Veiligheid en Justitie te zenden over de Multi-intake in de nieuwe
meldkamer. Het Veiligheidsberaad vindt dat geen van de varianten bij voorbaat
moet worden uitgesloten. De in het transitieakkoord voorgenomen onafhankelijke
pilots moeten uitwijzen wat de effecten zijn van de verschillende varianten (van
een volledige Multi-intake tot een beperkte). Op basis daarvan kan worden
bepaald in welke variant de burger op verantwoorde wijze zoveel mogelijk in het
eerste contact geholpen kan worden.
Ter informatie. De VRHM heeft aangegeven mee te willen werken aan een pilot
voor een maximale Multi-intake.
Gemeente Oudewater
19 november 2014
Vogelgriep in Hekendorp
Bedankbrief van de burgemeester van Oudewater, mr. drs. P. Verhoeve over de
ontvangen collegiale steun nav de geconstateerde uitbraak van vogelgriep bij een
pluimveebedrijf in Hekendorp. De evaluatie en geleerde lessen worden gedeeld.
De Veiligheidsregio Utrecht coördineert dit.
Ter informatie.
Inspectie Veiligheid en Justitie
29 oktober 2014
Aankondiging onderzoek kwaliteit vergunningverlening evenementen
De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor Gezondheidszorg starten
binnenkort een vervolgonderzoek naar de veiligheid en bescherming van de
gezondheid van burgers bij publieksevenementen. In 2012 heeft een eerder
onderzoek plaatsgevonden. Het vervolgonderzoek start eind oktober.
Ter informatie. De VRHM zal deelnemen aan het vervolgonderzoek.
Veiligheidsberaad
11 november 2014
Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS)
De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 22 oktober 2014 een brief
gezonden over de uitfasering van het waarschuwings- en alarmeringssysteem
(WAS) per 1 januari 2018. Vanuit het Veiligheidsberaad wordt een reactie
opgesteld. Aan de veiligheidsregio’s is het verzoek geuit om uiterlijk 17 januari
2015 door te geven of er bezwaren zijn tegen de uitfasering van het WAS per
genoemde datum en welke voorwaarden aan de uitfasering moet worden
verbonden, mede in het licht van het totale pakket aan crisiscommunicatie.
Ter informatie. Een bestuurlijke reactie is voorbereid en meegegeven aan het
Veiligheidsberaad.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
24 februari 2015
Pilot Multi-intake
Samen met vijf andere veiligheidsregio’s doet Hollands Midden mee aan de pilot
voor een maximale multidisciplinaire intake Landelijke Meldkamerorganisatie
(LMO). Per brief is dit voornemen kenbaar gemaakt bij de voorzitter van de
bestuurlijke regiegroep LMO, de directeur-generaal Politie, de heer mr. A.F.
Gaastra en de heer drs. H.J.J. Lenferink, portefeuillehouder Informatievoorziening
van het Veiligheidsberaad.
Ter informatie. Met deze brief is voldaan het verzoek van het Veiligheidsberaad
(zie ingekomen poststuk 6)
Veiligheidsberaad
16 februari 2015
WAS
Vanuit het Veiligheidsberaad is aan alle veiligheidsregio’s advies gevraagd op het
voornemen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om over te gaan tot het
uitfaseren van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) per 1 januari
2018. In de uitgaande brief van de VRHM is het advies van de VRHM verwoord,
namelijk akkoord gaan met de voorgestelde uitfasering per 1 januari 2018. Het
advies is gestuurd aan de portefeuillehouder Informatievoorziening van het
Veiligheidsberaad.
Ter informatie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
– Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamer
14 januari 2015
Aanbiedingsbrief gegevens nulmeting Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands
Midden
Aanbieding van de nulmeting Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
aan de Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) namens de
portefeuillehouder Middelen in het Dagelijks Bestuur van de VRHM.
Ter informatie.
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Kwartiermakerorganisatie Landelijke Meldkamer
14 januari 2015
Nulmeting Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
De nulmeting heeft als oogmerk de bestuurlijk-juridische, de operationele en de
financiële situatie in beeld te brengen van de GMK Hollands Midden. Hiermee
vormt de nulmeting de basis voor het landelijk financiële kader, de business cases
voor de samenvoeging van de meldkamers en voor het financiële
overdrachtsdocument per meldkamer. Ten slotte geven de uitkomsten van de
nulmeting inzicht in de veranderopgave per meldkamer. De nulmeting van de
GMK Hollands Midden is aangeboden aan de Kwartiermakerorganisatie
Landelijke Meldkamer door de portefeuillehouder Middelen, de heer G. Goedhart
(conform mandaat Dagelijks Bestuur d.d. 4 december 2014).
Ter informatie.
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Burgemeesters van Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp
22 januari 2015
Aanvullende notitie inzet vrijwilligers nieuwe kazerne Leiden-Schipholweg
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Bij de behandeling van het voorstel over de nieuwbouw van de brandweerkazerne
Leiden Noord is toegezegd de bijlage over heroriëntatiering repressieve zorg (B1
bijlage 2) bij te stellen c.q. aan de te vullen, om de uitgesproken waardering voor
de vrijwilligers concreter om te zetten in taken binnen de nieuwe kazerne. In deze
notitie wordt een taakinvulling geschetst die overeenkomt met de huidige inzet
van vrijwilligers op de beroepskazernes Alphen aan den Rijn en Gouda. In de
komende periode zal deze schetst, in overleg met de vrijwilligers, nader worden
uitgewerkt.
Ter informatie.
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