3.4

ACTIELIJST AB VRHM

Verg

Nr.

Datum

Ag.

Onderwerp

Omschrijving actie

AB

109 27-6-2013

AB

116 13-11-2014

A.8

Plan van aanpak
herziening Regionaal
Risicoprofiel

AB

119 2-4-2015

B.3

Korpswerkplan 2015
Brandweer Hollands
Midden

Verantw.

Rondvraag

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
H. Meijer
Nog niet gereed. Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het project
Facilitair 2.0. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Ambtelijk concept is gereed. Bestuurlijke besluitvorming was
gepland in het AB van 31 maart a.s., maar i.v.m. ambtelijke
afstemming en besluitvorming is deze datum niet gehaald.
Het Algemeen Bestuur ziet graag dat het onderwerp
H. Meijer
“maatschappelijke onrust” wordt meegenomen in het
Risicoprofiel. In het concept-risicoprofiel is als bepalend risico
opgenomen: verstoring openbare orde.
Het concept-risicoprofiel is vastgesteld door het DB d.d. 12 maart
jl. en is aangeboden aan de gemeenteraden. In alle
gemeenteraden wordt het concept-risicoprofiel toegelicht. Het
regionaal risicoprofiel is definitief vastgesteld in de ABvergadering van 26 november a.s.
Naar aanleiding van de verschuiving van taken die geen
H. Meijer
onderdeel meer zijn van de brandweer is afgesproken om het
onderwerp nog een keer terug te laten komen in het AB. Dit geldt
ook voor de variabele voertuigbezetting.
Deze onderwerpen komen aan de orde in het
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Op agenda

1

AB

121 25-6-2015

A.5

Huisvesting
crisisruimten
Hollands Midden

meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de brandweer.
besluitvorming in AB-vergadering van 26 november 2015 en
verzoek om bespreking in gemeenteraden. Definitieve
besluitvorming in AB 31 maart 2016
Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de
H. Meijer
mogelijkheden en wenselijkheid voor het verplaatsen van de
crisisruimten van het RCC Rooseveltstraat Leiden naar de Yp. In
het AB zal regelmatig stand van zaken worden gegeven over
onderzoek.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan een programma van eisen
voor de inrichting van de ruimten, alsmede de werkwijzen.
Oorspronkelijke termijn van 31 maart 2016. Nieuwe termijn is 30
juni 2016.
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