Besluitenlijst
Dit document is de korte terugkoppeling van de VB vergadering t.a.v. de beslispunten zoals geformuleerd
in de oplegnotities. Het formele en uitgebreide verslag volgt pas na vastelling in de volgende VB
vergadering op 27 mei 2016. Het sfeerverslag van de vergadering staat reeds op de website van het
Veiligheidsberaad.

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 18 maart 2016, 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Veenendaal, Van der Valk hotel, Bastion 73

Onderwerp
1

Opening en vaststelling agenda

2

Vaststelling verslag 11 december 2015

3

Ingekomen en verzonden stukken

Thematische verdieping 10.15 – 10.45 uur
4

“Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen”
Rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Toelichting door de Inspectie van VenJ, Annejet Meijler (directeur toezicht)

4a

5

Evenementveiligheid - Rapport “Meer
aandacht nodig van gemeenten bij
vergunningverlening en handhaving’.


In te stemmen met het
Akkoord conform oplegnotitie.
voorstel voor de opvolging
van de aanbevelingen uit het
inspectierapport;



Het IFV te vragen een
evaluatie uit te voeren naar
het gebruik van de
Handreiking
Evenementenveiligheid door
de veiligheidsregio’s;

Akkoord conform oplegnotitie, met aanbeveling om
aandacht te besteden aan de vergewisplicht en
parallellie met de ontwikkeling van het Handboek
Evenementenveiligheid in ogenschouw te nemen.

Programma Informatievoorziening:
- programma Geo
- project Informatieveiligheid
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Principeakkoord te geven op het
programma Geo en op het
project Informatieveiligheid, op
basis van de bijgevoegde
plannen, met inachtneming van
de onderstaande punten;



In te stemmen met het
voorleggen van een
overeenkomst aan de 25 regio’s
voor beide plannen;



Opdracht te geven aan de
Akkoord.
directie IFV om het programma
Geo en project
Informatieveiligheid in te richten
en uit te voeren zodra alle regio’s Extra wordt besloten/toegezegd dat het DB komt met
de overeenkomst ondertekend
een voorstel inzake verdeelsleutels.
hebben geretourneerd.

LMO – Heroriëntatie
 Standpunt in te nemen over
welke variant van financiële
overdracht de voorkeur heeft.



In te stemmen met de lijn van de
beslisnotitie en de notitie ter
accordering voor te leggen aan
de besturen van de
veiligheidsregio’s.

Akkoord conform oplegnotitie. T.a.v. de structurele
financiering van het totale programma
Informatievoorziening komt er nog een aanvullend
voorstel.

Akkoord conform oplegnotitie.
Aan de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek biedt
de heer Lenferink aan een keer in het AB te komen
spreken over het onderwerp en de financiering. Dat
aanbod wordt aangenomen door de heer Broertjes.

Het Veiligheidsberaad maakt geen keuze tussen de
twee varianten van financiële overdracht. De lijn voor
de portefeuillehouder is als volgt: veiligheidsregio’s
willen niet meer overdragen dan het budget dat zij
momenteel beschikbaar hebben. Daarnaast willen zij
geen risico lopen dat naast het budget ook nog een
fictieve taakstelling wordt opgelegd.
Akkoord.
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Voortgang projecten Strategische Agenda Uitgesteld naar volgende VB.
Versterking Veiligheidsregio’s
Presentatie door de heer Van Mourik,
lid van de Ambtelijke Stuurgroep en
voorzitter RDVR

8

Inzicht in presterend vermogen van
veiligheidsregio’s en reactie RemBrand

Akkoord conform oplegnotitie, brief wordt aangevuld
met de reactie van het VB t.a.v. het standpunt van
minister Blok over het niet wettelijk verplichten van
rookmelders. Brief wordt deze week verzonden.

9

Onderzoek Brandweervrijwilligers

Akkoord conform oplegnotitie.
Enkele inhoudelijk opmerkingen zijn gemaakt over de
aanpak van het kwalitatieve onderzoek. Voor de
exacte betekenis wordt het verslag afgewacht.
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