3.2

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

18 februari 2016
09.30 – 10.00 uur (onderdeel programma themabijeenkomst Algemeen Bestuur)
Raadszaal, gemeentehuis Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1. Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van de burgemeesters van: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Krimpenerwaard, Leiderdorp, Noordwijk. Geen bericht van verhindering ontvangen van de
burgemeester van Zoeterwoude.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen
3. Begrotingsuitgangspunten 2017 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding
RDOG HM
Toelichting door J. Bernsen, directeur DPG over de bestuurlijke verantwoordelijkheid rond
Infectieziektebestrijding.
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit:
1. Onderstaande begrotingsuitgangspunten 2017 voor het programma Geneeskundige
Hulpverlening vast te stellen en adviseert positief aan het bestuur RDOG HM om de
programmabegroting 2017 Geneeskundige Hulpverlening te baseren op deze
begrotingsuitgangspunten.
2. Het bestuur RDOG HM te vragen bij het definitieve deelprogramma IZB, als onderdeel van
het programma Openbare GezondheidsZorg van RDOG HM, duidelijk te maken:
 Hoe het bestuur RDOG HM de landelijke VISI-2-norm in 2017 gaat bereiken en indien
deze norm niet wordt bereikt in 2017:
 Welke maatregelen het bestuur RDOG HM neemt om de risico’s te beheersen als gevolg
van het niet voldoen aan de landelijke VISI-2-norm.
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4.

Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio besluit, onder voorbehoud van de besluitvorming van
het Algemeen Bestuur over de Financiële afspraken BHM (Cebeon) op 31 maart 2016:
1. Onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de
programmabegroting 2017:
1. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s
conform paragraaf 4.C van dit voorstel;
2. het hanteren van de programmaspecifieke begrotingsuitgangspunten conform
paragraaf 4.D van dit voorstel;
3. het in de ontwerp-programmabegroting 2017 vermelden van de risico’s als genoemd
in paragraaf 7 van dit voorstel.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur.
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