Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2015
Nummer
2015/A01

Gremium
Veiligheidsregio/
Politie

Omschrijving
Beslisnotitie Multidisciplinair beleidsplan Informatiemanagement
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het multidisciplinair Beleidsplan Informatiemanagement.

Datum
02-04-2015

2015/B01

Veiligheidsregio

02-04-2015

2015/B02

Veiligheidsregio

2015/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Beslisnotitie Bevolkingszorg op orde Hollands Midden 2.0
Het Algemeen Bestuur besluit:
 In te stemmen met de rapportages ‘Bevolkingszorg VRHM delen 1 en 2’.
 De rapportages ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van b&w van de gemeenten van Hollands Midden.
Beslisnotitie Jaarbericht GHOR HM 2014
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Positief te adviseren over het jaarbericht Geneeskundige Hulpverlening 2014 en de bestemming van het resultaat
(paragraaf 5.3.2 op pagina 20 van de bijlage).
2. Dit besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur RDOG voor 25 maart 2015.
Beslisnotitie Herziening Regionaal Crisisplan VRHM 2016-2019
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het RCP versie d.d. 11 juni 2015 vast te stellen;
2. Het bestaande RCP (8 november 2012 versie 1.5) vervalt nadat het AB het RCP versie d.d. 11 juni 2015 heeft
vastgesteld én het implementatieplan is uitgevoerd;
3. Incidenten waarbij sprake is van a-synchrone opschaling worden door het HO ter evaluatie aangeboden aan de
Evaluatiecommissie.
4. De GRIP-regeling Hollands Midden (versie 3.6.1 oktober 2010) komt bij inwerkingtreding van het RCP te
vervallen, nu de GRIP-regeling conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming in het RCP is verwerkt.

2015/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Beslisnotitie Herziening Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel
Het Algemeen Bestuur besluit:
 Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
 Het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage te leggen bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a Leiden) en de gemeente
Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In de periode dat het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage ligt (6
weken conform wettelijke termijn), kunnen zienswijzen op het ontwerp RBP AkzoNobel worden ingediend bij de
VRHM.
 Na de periode van inzage wordt het ontwerp RBP AkzoNobel door middel van een schriftelijke
besluitvormingsronde definitief vastgesteld door het AB. Eventuele zienswijzen komen in deze schriftelijke
besluitvormingsronde aan de orde.
 Het RBP AkzoNobel (versie 1 juni 2011) komt te vervallen als het herziene RBP AkzoNobel (versie 6 mei 2015)
op 1 september 2015 in werking treedt.
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Beslisnotitie Aangepaste procedure NL-Alert VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De aangepaste procedure NL-Alert conform bijlage 1;
2. Het mandaat van de Taakorganisatie Communicatie zoals opgenomen in het deel B – Communicatie van
Handboek Bevolkingszorg van het Regionaal Crisisplan aan te laten passen conform bijlage 2;
3. De procedure en het mandaat ter informatie aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

25-06-2015

2015/A04a

Veiligheidsregio/
Politie

Beslisnotitie Regionale consultatie LMO documenten
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. In te stemmen met bijgaande reactie op de LMO documenten die ter consultatie zijn aangeboden;
b. Verzoekt de reactie ter kennis te brengen van het Veiligheidsberaad die op basis daarvan de
gemeenschappelijke reactie vormt.

25-06-2015

2015/B01

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Jaarstukken GR VRHM 2014
Het Algemeen Bestuur besluit:
a. De jaarstukken 2014 en de voorgestelde resultaatbestemmingen, zoals omschreven in de toelichting op dit
besluit, vast te stellen;
b. De restitutie aan de deelnemende gemeenten voor het bedrag van € 2.320.278, voor het programma brandweer
naar rato van hun onderlinge inbreng in de bijdragen brandweer, voor de overige programma’s naar rato van het
aantal inwoners, een en ander overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel;
c. De ophoging van de bestemmingsreserve GMK met € 351.137 door overheveling vanuit de bestemmingsreserve
Tijdelijke Capaciteit GMK (€ 241.071) en bestemming van het resterend saldo ad
€ 110.066 uit het jaarrekeningresultaat van 2014.

25-06-2015

2015/B02

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Eerste Begrotingswijziging 2015
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2015 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging 2015 omvat:
a. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 200.000 conform het besluit
resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve Versnelde Organisatieopbouw;
b. Het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het trainings- en
oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM ad € 65.000 en deze lasten te
dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS;
c. Het structureel aanpassen van de ramingen op de programma’s brandweer en GHOR naar aanleiding van het
besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR;
d. Het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma Veiligheidsbureau in verband met
de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis en de kassiersfunctie hiervoor van de
VRHM met ingang van 2015.

25-06-2015
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2015/B03

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Controleprotocol 2015 VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het controleprotocol 2015 vast te stellen.

25-06-2015
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Veiligheidsregio

Beslisnotitie Ontwerp-programmabegroting 2016, ingediende zienswijzen en meerjarenramingen 2017-2019
VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De ontwerp-programmabegroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 tot en met 2019 vast te stellen;
a. De lasten en baten voor het jaar 2016 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming 2014
volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. Akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. De in de programmabegroting 2016 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019
e. Kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2016 vermelde risico’s;
f. De voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het
aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

25-06-2015
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Beslisnotitie Ontwerpbegroting 2016 Programma Geneeskundige Hulpverlening
Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RDOGHM om de bijgevoegde ontwerpbegroting
programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 vast te stellen.
Beslisnotitie Risicoanalyse programma Geneeskundige Hulpverlening
Het Algemeen Bestuur VRHM adviseert het Algemeen Bestuur RODGHM om de bijgevoegde Risicoanalyse
programma Geneeskundige Hulpverlening vast te stellen inclusief het voorstel voor bodem en plafond van de
algemene reserve voor dit programma.
Beslisnotitie Afspraken regionale piketten Bevolkingszorg
Het Algemeen Bestuur besluit:
 In te stemmen met de ‘Afspraken VRHM en gemeenten inzake regionale piketten Bevolkingszorg’.
 De huidige piketregeling Bevolkingszorg in te trekken.
Regionaal Risicoprofiel VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
- het Regionaal Risicoprofiel VRHM vast te stellen.

2015/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Voorstel risicoaanpak
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het voorstel om in het beleidsplan de voorgestelde aanpak van risico’s op te nemen, vast te stellen. Hierbij
vragen vier thema’s om een nadere analyse, de start van deze analyses worden als volgt gepland:
2016:
- Overstromingen
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- Continuïteit VRHM (Verstoring energievoorziening, telecommunicatie en ICT en ziektegolf 2017)
- Verstoring openbare orde (Rol VRHM)
- Luchtvaartongevallen (bereikbaarheidsanalyse voor gebieden binnen 10 km van start- en landingsbanen)
De overige twee jaar van de komende beleidsperiode worden ingevuld op basis van o.a. evaluaties van
oefeningen en de actualisatie van de voorgestelde aanpak van risico’s
2. Het overzicht van de voorgestelde risicoaanpak jaarlijks te laten actualiseren.
2015/A03

Veiligheidsregio/
Politie
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Veiligheidsregio/
Politie
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2015/B01
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Regionaal Beleidsplan VRHM 2016 – 2019
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder!;
2. De burgemeester te verzoeken het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! te bespreken met hun
gemeenteraden voor 31 maart 2016;
3. Vervolgens het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! vast te stellen in de vergadering van 31 maart
2016;
4. De geldigheidsduur van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 te verlengen tot 31 maart 2016.
Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015-2016
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit de beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2015-2016 vast te stellen, zodat die
kunnen worden gebruikt als basis voor lokaal maatwerk.
Format inventarisatie schade jaarwisseling
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in juni 2015 besloten om een format voor een
eenduidige inventarisatie op te laten stellen, zodat de informatie vergelijkbaar wordt.
Vaststelling herzien Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het Rampbestrijdingsplan (RBP) AkzoNobel (versie 6 mei 2015) vast te stellen.
Uitgangspunten Cebeon vanaf 2019
Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met onderstaande uitgangspunten voor het kostenniveau van
Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 en deze ter zienswijze
voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Formele vaststelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016.
1. Kostenniveau en financieringssystematiek Brandweer Hollands Midden vanaf 2019:
a. Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering
voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het
Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
b. Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in
de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds
T-2 van de beleidsplanperiode;
c. Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplanperiode afwijkt van
de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplanperiode direct aangepast;
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2015/B02

Veiligheidsregio

d. Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplanperiode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel
van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
e. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode hoger is dan de voorgaande periode wordt het
surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome
ontwikkelingen
f. Indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplanperiode lager is dan de voorgaande periode wordt bij
de vatstelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan)
bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangegeven op welke taken
eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.
g. Gezien de effecten van het groot onderhoud Gemeentefonds per 2016 en herijking BDuR per 2017 wordt het
eerstvolgende beleidsplan van Brandweer Hollands Midden gebaseerd op de periode 2016-2018 (3 jaar). Het
volgende op de perioden 2019-2023 (5 jaar), daarna voor achtereenvolgende periode van 4 jaar.
2. Met de maatregelen in de Kadernota bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands
Midden wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave. Het maatregelen-pakket voorziet in een structurele
vermindering van de uitgaven van begroot € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeontaakstelling (€ 1,8 miljoen) met begroot € 0,5 miljoen. Het Bestuur besluit dit surplus (deels) in te zetten ter
dekking van het financieel negatief effect van de herijking van de BDuR.
3. Gezien de wettelijke mogelijkheid van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de begrotingen van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden worden de uitgangspunten voor het kostenniveau
van Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 ter zienswijze
voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die zienswijzen bij de definitieve besluitvorming
betrokken wordt. De raden hebben tot en met 29 februari 2016 de tijd om een zienswijze in te dienen. Formele
vaststelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2016.
4. Het bestuur wenst de vaststelling van de uitgangspunten van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden
en de financieringssystematiek van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (duurzaam) vast te leggen in een op
te stellen financieel statuut.
Korpsbeleidsplan 2016 – 2018 Brandweer Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden;
2. De burgemeesters te verzoeken het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden te bespreken met
hun gemeenteraden voor 31 maart 2016;
3. Vervolgens het Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer Hollands Midden vast te stellen in de vergadering van 31
maart 2016.
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Begrotingsuitgangspunten 2017 Geneeskundige Hulpverlening en Infectieziektebestrijding RDOG HM
Het Algemeen Bestuur besluit:

18-02-2016
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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.

2016/4

Veiligheidsregio

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.
Begrotingsuitgangspunten 2017 VRHM
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.
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