6.

1. Samenvatting voorstel
Op 7 oktober jl. heeft een vergadering van het Veiligheidsberaad plaatsgevonden. Op basis van de
besluitenlijst vindt een nabespreking plaats.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Vergadering
Veiligheidsberaad 7 oktober
2016
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

Veiligheidsbureau
VRHM,
Peter Kessels
1 december 2016

6.

Bijlage(n):

2

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Op 7 oktober jl. heeft een vergadering van het landelijk Veiligheidsberaad / IFV plaatsgevonden. In de
DB-vergadering vindt een nabespreking van deze vergadering plaats op basis van de besluitenlijst.
Het vergaderschema van het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) in 2016:
16 december 2016.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t

5. Bijlagen
1.
2.

Besluitenlijst Veiligheidsberaad d.d. 7 oktober 2016.
Sfeerverslag Veiligheidsberaad d.d. 7 oktober 2016.

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 7 oktober 2016, 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Veenendaal, Van der Valk hotel, Bastion 73

Dit document is de korte terugkoppeling van de VB / AB IFV vergadering t.a.v. de beslispunten zoals
geformuleerd in de oplegnotities. Het formele en uitgebreide verslag volgt pas na vaststelling in de
volgende vergadering op 16 december 2016.

BESLUITENLIJST

Onderwerp
1

Opening en Mededelingen
- vaststelling agenda

2

Vaststelling verslag 27 mei 2016

3

Ingekomen en verzonden stukken

4

Nieuws en Actualiteiten

Er is kort terug geblikt op de als succesvol ervaren
bijeenkomsten die op 6 oktober plaatsvonden, te weten het
VB symposium over Veerkracht na een aanslag (NGB
congres) en het jaarlijkse Brandweercongres.

Besluitvormend
5

Evaluatie Veiligheidsberaad

Afgesproken wordt dat een evaluatie cq analyse van het
functioneren van het Veiligheidsberaad wordt verricht door
de voorgestelde onderzoekers. Analyse wordt vervolgens
met de 25 voorzitters veiligheidsregio besproken (zonder
ambtenaren). De daar geformuleerde uitkomsten en
aanbevelingen worden tenslotte in de vorm van een breed
gedragen advies voorgelegd aan het Veiligheidsberaad.
In het onderzoek worden de suggesties uit de brief van de
G4 en de ter vergadering gemaakte opmerkingen
meegenomen. Ook het ministerie wordt betrokken.
Ondersteuning (secretaris) van het onderzoeksteam wordt
aan de onderzoekers zelf gelaten.

6

Basisvoorziening crisisbeheersing

Conform voorstel (oplegnotitie) besloten.

7

GBO SO

Conform voorstel (oplegnotitie) besloten.

8

Landelijke ondersteuning
Bevolkingszorg

Conform voorstel (oplegnotitie) besloten.

9

Benoeming voorzitter AB IFV /
Veiligheidsberaad

Het AB IFV benoemt de heer Bruls tot nieuwe voorzitter en
het Veiligheidsberaad neemt deze benoeming over.
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Besluitvormend
9a

Herbenoeming portefeuillehouder
Informatievoorziening en meldkamer

Het Veiligheidsberaad en het AB IFV stemmen in met de
verlenging van de benoeming van Henri Lenferink met een
extra periode (tot mei 2018).

Informerend
10

Omgevingsrecht

Er is kennis genomen van voorliggende notitie. Bevestigd is
dat Veiligheidsberaad de VNG volgt (zoals ook in brief aan
de VNG verwoord) en managementraden voeren geen
eigenstandige lobby.

11

LMO: Stand van zaken

Henri Lenferink geeft mondelinge toelichting op de stand
van de binnengekomen reacties op de Heroriëntatie.

12

Strategische Agenda
a. Voortgang Strategische
Agenda
b. Handreikingen project Water
& Evacuatie

Voor kennisgeving aangenomen.

13

Stand van zaken tweede tranche
herziening Besluiten
veiligheidsregio’s

Voor kennisgeving aangenomen.

Voortzetting vergadering als AB IFV
14

Opening en vaststelling agenda

15

Vaststelling verslag AB IFV 27 mei 2016

Verslag is vastgesteld.

Informerend
Rondvraag
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Uit het Veiligheidsberaad van 7 oktober 2016
7 oktober 2016 vergaderde het Veiligheidsberaad over onder andere Grootschalig
Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden en over de Strategische Agenda. Ook werd
Hubert Bruls benoemd als nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur
IFV.
Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden
Het Veiligheidsberaad stemde in met de visie ‘Vormgeven aan grootschalig en specialistisch optreden’
van Brandweer Nederland en het IFV. De visie vervangt de verouderde leidraad Brandweercompagnie
(’90) en is tegelijkertijd een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden voor zowel de
veiligheidsregio’s als het IFV. Grootschalig Brandweeroptreden (GBO) betreft primair de
opgeschaalde situaties in de eigen regio. Daarnaast is het doel van GBO het kunnen bieden van
interregionale bijstand. Specialistisch Optreden (SO) gaat om incidenten van het type ‘kleine kans,
grote impact’ waarvoor specialistische kennis en materieel is vereist. De basisgedachte hierbij is dat
een specialisme landelijk wordt onderkend en georganiseerd, met bijvoorbeeld vier à zes regio’s slim
verspreid over het land. Tegelijkertijd met invoering van GBO en SO wordt ook de beleidslijn uit 2007
van het ministerie van Binnenlandse Zaken doorgevoerd dat grootwatertransport een regionale
verantwoordelijkheid is.
Voor de veiligheidsregio’s betekent dit dat zij kunnen focussen op het eigen regionale risicoprofiel,
eventueel aangevuld met een specialisme. Voor het IFV betekent dit dat de invulling van haar
wettelijke taak verandert: van bijstandsmaterieel en gedeeltelijke operationele voorbereiding/bijstand
naar operationele voorbereiding, kennisdeling en kennisontwikkeling.
> Visie ‘Vormgeven aan grootschalig en specialistisch optreden’ [link naar PDF]
Voorzitterschap Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV
Hubert Bruls, voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is unaniem benoemd tot nieuwe
voorzitter van het Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV. Bruls volgt Geke Faber op die per 1
december afscheid neemt als burgemeester van Zaanstad en voorzitter van Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland. Bruls gaat met veel enthousiasme aan de slag: “Ik ben blij met het in mij
gestelde vertrouwen en wil graag mijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het
Veiligheidsberaad en professionalisering van het IFV.”
> Lees hier meer over de bestuurswissel [link naar apart nieuwsbericht over bestuurswissel]
Strategische Agenda
Het Veiligheidsberaad nam 7 oktober 2016 kennis van het voortgangsbericht over (de uitvoering van)
de Strategische Agenda. Hierin staat de laatste stand van zaken per project en een update over het in
mei toegevoegde thema ‘verminderd zelfredzamen’. Portefeuillehouder van het project ‘Water en
evacuatie’, Antoin Scholten, lichtte kort de twee handreikingen toe die het project onlangs aan de
veiligheidsregio’s aanbood: de Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen
voor veiligheidsregio’s en de Handreiking Regionale Informatiebehoefte bij watercrises.
> Voortgangsbericht Strategische Agenda
> Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen voor veiligheidsregio’s
> Handreiking Regionale Informatiebehoefte bij watercrises

