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INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 25 juni 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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Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
Ministerie van Veiligheid en Justitie
2 juni 2015
Resultaten VPVM 2011-2014
Presentatie van de resultaten van het Vraaggestuurde Programma Veilige
Maatschappij 2011-2014 (VPVM) dat TNO heeft uitgevoerd in opdracht van het
Ministerie van VenJ. De onderzoeksthema’s waren ‘Herkennen afwijkend gedag’,
‘Activering van burgers en burgerparticipatie’, ‘Slimmer omgaan met grote
hoeveelheden informatie’, ‘Beter benutten van informatiestromen en
samenwerking’ en ‘Cybersecurity’. Het volledige rapport is te vinden op de link:
https://www.tno.nl/media/5024/thema_maatschappelijke_veiligheid_2014.pdf.
Ter informatie. De link is gedeeld met de partners.

Inspectie SZW / ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 april 2015 (brief is gericht aan directie)
Onderzoek Arbeidsomstandighedenwetgeving
De Inspectie SZW heeft bij alle negentien bezochte veiligheidsregio’s
overtredingen aangetroffen bij de brandweer. Ook in Hollands Midden.
Uit de controles van de Inspectie SZW blijkt dat niet alle werknemers voldoende
zijn voorgelicht over de arbeidsrisico’s en wat zij moeten doen om die risico’s te
voorkomen. Met name medewerkers van de vrijwillige brandweer zijn
onvoldoende geïnformeerd.
Iedere werkgever is verplicht om een RI&E te hebben. Hierin worden de
belangrijkste risico’s voor de werknemer omschreven. Wanneer de RI&E niet
volledig of actueel is ontbreekt noodzakelijke informatie om risico’s voor de
werknemers te voorkomen.
In de RI&E’s wordt onvoldoende aandacht besteed aan de risico’s van het
langdurig dragen van sterk vervuilde brandweerkleding. Omdat de werkgevers en
werknemers zich nog onvoldoende bewust zijn van de gezondheidsrisico’s
dragen ze de kleding te lang en letten ze er niet op dat de omgeving vervuild.
Reinigingsprocedures worden niet altijd direct na een inzet toegepast. Bovendien
gaat men in de brandweerkazernes niet altijd goed om met het opbergen van
verontreinigde kleding.
Aan de aanpak van agressie en geweld besteden de veiligheidsregio’s over
algemeen voldoende aandacht. Wel constateert de Inspectie dat werknemers bij
de invoering van nieuwe werkzaamheden, bijvoorbeeld bij reanimatie inzet,
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onvoldoende worden voorgelicht en getraind om met agressie van omstanders
om te gaan. Ook worden niet alle incidenten geregistreerd.
De Inspectie SZW gaat in 2016 opnieuw inspecties uitvoeren bij de
veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s die opnieuw dezelfde of een soortgelijke
overtreding hebben krijgen dan direct een boete
De Brandweer Hollands Midden is inmiddels, in samenwerking met Brandweer
Nederland, gestart met het wegwerken van de geconstateerde aanbevelingen.
RDOG Hollands Midden
13 mei 2015
Consequenties uitstel IKB
Reactie van het Directieoverleg van de RDOG Hollands Midden op de ledenbrief
van het Loga over het uitstel van de invoering van het Individueel KeuzeBudget
(IKB). In de reactie wordt aangegeven welke financiële maatregelen zijn getroffen
voor de uitgestelde invoering (verwerking in exploitatie 2016, opname in
risicoparagraaf begroting 2016).
Ter informatie.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – Ministerie van VenJ
11 mei 2015
Inzet- en beleidskader NL-Alert
Aanbieding van het Inzet- en beleidskader NL-Alert. Het Veiligheidsberaad heeft
eerder ingestemd met dit kader.
Ter informatie. Het kader is onder de aandacht gebracht van de werkgroep
communicatie.
De Nationale ombudsman
25 maart 2015
Jaarverslag 2014
Aanbieding van het verslag over 2014 dat op 25 maart aan de Tweede Kamer is
aangeboden. Het volledige overzicht is te raadplegen op
www.nationaleombudsman.nl/jaarverslag2014.
Ter informatie.
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