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INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 1 december 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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Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
10 november 2016
Controlebericht NL-Alert 5 december 2016
Aankondiging van landelijk controlebericht op 5 december a.s. Primaire doel van
het landelijke controlebericht is dat mensen kunnen controleren of hun toestel
staat ingesteld voor NL-Alert. Het controlebericht wordt ondersteund door een
massamediale publiekscampagne op radio, TV, online en sociale media. De
campagne heeft een looptijd van drie weken en begint op 14 november 2016. De
naamsbekendheid van NL-Alert onder burgers en het (in)directe bereik worden
onderzocht.
Ter informatie. De VRHM doet mee aan de campagne.
Directoraat-Generaal Politie
08 november 2016
Migratie C2000
Informatieve brief over de voortgang van de vernieuwing van het C2000-netwerk
en de herziende migratieplanning. De datacentra van het vernieuwde netwerk zijn
ingericht en er zijn verbindingen aangelegd met de eerste meldkamers.
Portofoons en mobilofoons worden geschikt gemaakt voor het vernieuwde
netwerk. Intentie is om op 15 augustus 2017 het vernieuwde C2000 technisch
gereed en getest op te leveren aan alle meldkamers. Bedoeling is voor eind
oktober alle 2200 centralisten op de eigen locatie op te leiden via een ‘train de
trainers’ concept. Migratie naar het nieuwe C2000 vindt in november 2017 plaats.
Ter informatie. De (hoofden) GMK De YP en de VRHM is betrokken bij het
implementatietraject. Het onderwerp staat op de agenda van de ambtelijke en
bestuurlijke stuurgroep GMK De Yp.
Inspectie Veiligheid en Justitie – Ministerie van Veiligheid en Justitie
31 oktober 2016
Definitief regiobeeld
Aanbieding definitief regiobeeld van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De
Inspectie Veiligheid en Justitie stelt van elke veiligheidsregio een beeld op dat
gebaseerd is op een feitenoverzicht en interviews. De regiobeelden van de 25
veiligheidsregio’s tezamen vormen de Staat van de rampenbestrijding. Door
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periodiek de veiligheidsregio’s door te lichten, wordt getoetst of veiligheidsregio’s
zijn ingericht en functioneren volgens de geldende wet- en regelgeving. Ook
wordt een meer kwalitatieve beoordeling van de prestaties van veiligheidsregio’s
in beeld gebracht. De Inspectie constateert dat we alle aanbevelingen uit de
vorige Staat hebben opgevolgd. Er zijn drie punten die voor verbetering vatbaar
zijn:
1. De 24/7 beschikbaarheid van de CaCo op de meldkamer;
2. Het hebben van een kwaliteitszorgsysteem;
3. Inzicht in de vakbekwaamheid multi-functionarissen (warm loopbaanbeleid)
Ter informatie. Een reactie wordt opgesteld. De uitkomsten worden samen met de
uitkomsten van de visitatiecommissie gebruikt om de kwaliteit van het
functioneren van de VRHM gericht te verbeteren.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
25 oktober 2016
Loon- en prijsbijstelling BDuR 2016
Het kabinet heeft besloten dit jaar de loonbijstelling toe te kennen over de
doeluitkering aan de veiligheidsregio’s (BDuR). Voor de VRHM betekent dit een
ophoging van het voor 2016 voor de BDuR beschikbare budget met €57.113. De
ophoging loopt tot en met 2021.
Ter informatie. De uitkering vindt plaats met de betaling van het 4e kwartaal van
de bijdrage 2016.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
25 oktober 2016
Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart
Ontvangst Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen (NCP-L) dat is vastgesteld
door de ministerraad. In het plan staan de samenwerkingsafspraken bij de
aanpak van burgerluchtvaartongevallen in het binnenland en luchtvaartongevallen
in het buitenland met Nederlandse slachtoffers. Aanleiding voor het plan is de
ramp met MH17. Het NCP-L is een overkoepelend plan voor alle organisaties die
binnen de nationale en regionale crisisorganisatie actief zijn en voor de betrokken
publieke en private partners. Verzoek is om de plannen binnen de eigen
organisatie binnen 12 maanden in lijn te brengen met het NCP-L.
Ter informatie. Luchtvaartincidenten valt onder de prioritaire risico’s van de
VRHM. VRHM werkt voor dit onderwerp samen met de veiligheidsregio
Kennemerland. De afdeling multi plannen en procedures gaat na of de eigen
plannen in overeenstemming zijn met het NCP-L.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
5 oktober 2016
Aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017
Informatieve brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ter voorbereiding op de komende jaarwisseling over de
thema’s ‘aanpak van zwaar illegaal vuurwerk, de veiligheid van werknemers met
een publieke taak, de toepassing van bestuurlijke instrumenten, de toepassing
van (super)snelrecht en de ZSM-aanpak, het verhalen van schade,
voorlichtingscampagnes over veilig gebruik van vuurwerk en de registratie van
incidenten’.
Ter informatie. De VRHM en VRH hebben een gezamenlijk kader
‘Beleidsuitgangspunten jaarwisseling 2016-2017’ voor het optreden van
hulpdiensten en gemeenten voor, tijdens en na de jaarwisseling. Deze
beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking van de operatie in de
lokale draaiboeken. In aanloop naar het bespreken van dit document in het DB is
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de brief ‘Aandachtspunten jaarwisseling 2016-2017’ vanuit het Ministerie van
Veiligheid en Justitie binnengekomen. De genoemde thema’s, in aanvulling op het
bijgaande kader, worden geïntegreerd in de lokale draaiboeken.
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Provincie Zuid-Holland
26 september 2016
Begroting VRHM 2017 en jaarrekening VRHM 2015
De begroting en jaarrekening zijn voor kennisgeving aangenomen. Verzoek is bij
het opstellen van de volgende jaarrekening meer inzicht te geven in de prestaties
die in het verslagjaar zijn geleverd, afgezet tegen de besteedde middelen. Tot slot
wordt geadviseerd kennis te nemen van de nieuwe regelgeving rondom de
vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (BBV) die als doel heeft de
onderlinge vergelijkbaarheid en de bestuurlijke informatievoorziening te
verbeteren.
Ter informatie. De adviezen worden meegenomen bij het opstellen van de
begroting 2018 en jaarrekening 2016.
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Veiligheidsberaad – portefeuillehouder Informatievoorziening
3 november 2016
Bestuurlijke consultaties programmaplannen Landelijke Kernregistraties en
Gemeenschappelijke Applicaties
Instemmende reactie van het bestuur van VRHM op de programmaplannen
Landelijke Kernregistraties en Gemeenschappelijke Applicaties.
Ter informatie.
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Veiligheidsberaad
@@ november 2016
Jaarplan en Begroting 2017 IFV
.
Ter informatie.
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