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INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 30 juni 2016
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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Veiligheidsberaad
14 juni 2016
Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer
Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport ‘Gateway Review: Landelijke
Meldkamer Organisatie’ is besloten om de strategie voor de totstandkoming van
de LMO aan te passen. De gewijzigde strategie is beschreven in het rapport:
‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’. Met deze notitie wordt qua fasering,
verantwoordelijkheden en financiën afgeweken van het ‘Transitieakkoord
Meldkamer van de toekomst’ dat in 2013 is ondertekend. De nieuwe afspraken
worden daarom voor akkoord voorgelegd aan de besturen van de
veiligheidsregio’s. Verzoek is de reactie voor 1 september 2016 door te geven.
Ter informatie. Het onderwerp wordt in het AB van 30 juni toegelicht.
IFV
22 april 2016
Uitnodiging voor de brandweerherdenking op 18 juni
Op zaterdag 18 juni vindt bij het Nationaal Brandweermonument de herdenking
plaats van brandweermensen die tijdens een inzet zijn overleden. Het officiële
programma start om 13.00 uur en duurt tot 14.30 uur. U bent van harte welkom
vanaf 12.30 uur bij het Nationaal Brandweermonument aan de Kemperbergerweg
783 in Arnhem.
Ter informatie.
Veiligheidsberaad
31 maart 2016
Bestuurlijke afvaardiging samenvoeging meldkamer
Het Veiligheidsberaad heeft op 18 maart ingestemd met de lijn van de conceptbeslisnotitie voor de heroriëntatie van de vorming van de landelijke meldkamer,
met uitzondering van de financiële paragraaf. Verwachting is dat de beslisnotitie
eind april aan de veiligheidsregio’s ter instemming kan worden voorgelegd. Na
formele besluitvorming zijn de besturen van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk
voor het regionaal samenvoegen van de meldkamers tot tien meldkamerlocaties.
In de beslisnotitie is voorgesteld om een bestuurlijk afstemmingsoverleg LMO in
te richten, bestaande uit een vertegenwoordiger per meldkamergebied. Op 20
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april start dit bestuurlijk afstemmingsoverleg LMO. Verzoek is een bestuurlijke
vertegenwoordiger namens het meldkamergebied af te vaardigen.
Ter informatie. Voordracht van de heer Aptroot namens Haaglanden/Hollands
Midden heeft plaatsgevonden via de bestuurlijke stuurgroep GMK.
Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2016
Vaststelling en verantwoording subsidie 2015
Verzoek om vaststelling subsidie Slachtofferhulp 2015 Nederland adhv het
toegezonden jaarverslag en –rekening. Het Veiligheidsbureau vervult een door
het bestuur gewenste kassierfunctie voor het convenant Slachtofferhulp. In de
begroting 2015 is een bedrag van €148.082 opgenomen.
Het onderwerp staat ter informatie op de agenda van het AB van 30 juni 2016.
Een antwoordbrief wordt opgesteld.
Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2016
Aanvraag subsidie 2017
Aanvraag van Slachtofferhulp Nederland voor subsidie voor 2017 van €202.701,-.
Het Veiligheidsbureau vervult een door het bestuur gewenste kassierfunctie voor
het convenant Slachtofferhulp. In de meerjarenbegroting is een bedrag van
€148.082 opgenomen.
Na vaststelling van de begroting 2017 in de AB-vergadering van 30 juni 2016
wordt Slachtofferhulp Nederland geïnformeerd over de subsidie 2017.
Deloitte Accountants B.V.
26 januari 2016
Managementletter 2015
Deloittte heeft als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2015 de interimcontrole voor de VRHM uitgevoerd. In de managementletter zijn de bevindingen
en aanbevelingen opgenomen. De bevindingen en aanbevelingen vormen
constructieve aanwijzingen voor het Dagelijks Bestuur als onderdeel van het
continue proces van het veranderen en verbeteren van de beheersing van de
bedrijfsvoering en de kwaliteit van de jaarrekening.
Ter informatie. De uitkomsten van het rapport worden na de zomer in een
gezamenlijke bijeenkomst met de portefeuillehouder Middelen, de
concerncontroller en Deloitte doorgenomen.
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Slachtofferhulp Nederland, regio Midden West
12 april 2016
Proces rondom afwikkeling subsidies voor de jaren 2015, 2016 en 2017
Bevestiging van de ontvangst van de brieven over de subsidieafhandeling 2015
en de subsidieaanvraag 2017 met een uitleg over de afwikkeling van deze
subsidiejaren. Tevens een aankondiging van het toekennen van een compensatie
van loon- en prijsstijging voor het subsidiejaar 2016. In de begroting is voor het
jaar 2016 een algemene index aan de VRHM toegekend door de gemeenten van
0,59%. Deze wordt ook toegepast op de gemeentelijke bijdrage aan
Slachtofferhulp Nederland. Inclusief index wordt de bijdrage 2016 dan maximaal
€ 148.956 (was € 148.082).
Ter informatie.
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19 april 2016
Verzoek om zienswijze Beleidsplan VRU 2016-2019

Reactie op het ontwerp Beleidsplan VRU 2016-2019 ‘Verbinden voor veiligheid’
met drie beleidsprioriteiten voor de komende planperiode: ‘Verdiepen van de
verbinding’, ‘Risico’s en veiligheidsbewustzijn’ en ‘Informatie-autoriteit’. De
beleidsprioriteiten vertonen grote gelijkenis met die van de Veiligheidsregio
Hollands Midden en zijn daarom zeer herkenbaar.
Ter informatie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Staatssecretaris
1 april 2016
Penitentiaire inrichting Eikenlaan Alphen aan den Rijn
Reactie op het voornemen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om
eenzijdig af te wijken van de afspraak om de penitentiaire inrichting Eikenlaan in
Alphen aan den Rijn per 1 mei 2016 te sluiten, na de beëindiging van de
noodopvang voor vluchtelingen. Verzoek aan de staatssecretaris is om de
afspraak met de gemeente Alphen aan den Rijn na te komen en de penitentiaire
inrichting Eikenlaan met ingang van 1 mei 2016 weer in gebruik te nemen voor de
plaatsing van justitiabelen. En deze inrichting onderdeel uit te laten maken van de
integrale afweging die later dit jaar wordt afgerond.
Ter informatie.
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