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INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 16 maart 2017
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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Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3 maart 2017
Beleidsplan VRZHZ 2017-2020
Aanbieding van het Beleidsplan VRZHZ 2017-2020. Het beleidsplan omvat vier
strategische beleidsdoelstellingen waaronder de nieuwe activiteiten geschaard
zijn: Focus op de voorkant – risicobeheersing; Startklaar en daadkrachtig –
preparatie en repressie; Samen verder komen – samenwerking; Investeren in
bedrijfsvoering – professionaliteit.
Ter informatie.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
1 maart 2017
Verplaatsing controlebericht NL-Alert
Voor het alarmeren en informeren van mensen bij een (dreigende) calamiteit,
ramp of crisis, kan het bevoegd gezag gebruik maken van NL-Alert. Twee keer
per jaar wordt een landelijk controlebericht uitgezonden. Het volgende
controlebericht vindt plaats op 3 juli 2017. Het uitzenden van het controlebericht
wordt begeleid met een publiekscommunicatiecampagne van drie weken.
Ter informatie. De brief is gestuurd naar de afdeling communicatie. De VRHM
sluit aan bij de publiekscommunicatiecampagne.
Veiligheidsberaad
7 februari 2017
Was-wordtlijst
Aanbieding van een overzichtstabel waarin op artikelniveau van het
Transitieakkoord is aangegeven welke artikelen met de notitie ‘Heroriëntatie
vorming landelijke meldkamer’ worden gewijzigd. Uitgangspunt is dat bij
wijzigingen de notitie ‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’ geldt boven het
Transitieakkoord.
Ter informatie. Met deze overzichtstabel wordt tegemoet gekomen aan de eerder
geuite wens om een transitietabel (uitgaande brief 15/9/2016). De ‘was-wordtlijst’
is besproken in de ambtelijke stuurgroep GMK Den Haag van 13/2/17.
Instituut Fysieke Veiligheid
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7 februari 2017
Reactie zienswijze jaarplan en begroting IFV 2017
Reactie van het IFV per categorie op de ingediende zienswijze en aanbieding van
het definitieve jaarplan en het overzicht van de ontvangen reacties.
Ter informatie.
RDOG Hollands Midden
6 februari 2017
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
In de vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden d.d. 1
februari 2017 is het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 vastgesteld.
Ter informatie. Het AB VRHM heeft op 1 december 2017 het concept-beleidsplan
van de GHOR vastgesteld en met een positief advies aangeboden aan het
bestuur RDOG Hollands Midden.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – Ministerie van
Veiligheid en Justitie
1 januari 2017
Burgemeestersupdate
Verzoek van het Nationaal Crisiscentrum (NCC) om mee te werken aan het
actueel houden van het telefoonbestand van burgemeesters zodat het tijdens een
ernstige calamiteit of incident mogelijk is om burgemeesters persoonlijk
telefonisch te benaderen. NCC heeft een gescreend extern bureau ingehuurd,
DATA-collectief. Dit bureau benadert elk kwartaal de gemeenten afzonderlijk om
de actualiteit van het telefoonbestand van burgemeesters bij het NCC te
bewaken.
Ter informatie. Gevraagd wordt aan de burgemeesters/gemeenten om hier
medewerking aan te verlenen. De focus ligt op mobiele en thuisnummers.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – Ministerie van
Veiligheid en Justitie
21 december 2016
Nationaal Veiligheidsprofiel
Aanbieding van het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) dat op 12 december 2016
aan de Tweede Kamer is verzonden. Het NVP is een vierjaarlijks all hazard
overzicht van de risico’s van verschillende rampen, dreigingen en crises die de
samenleving mogelijk kunnen ontwrichten. Het NVP is geproduceerd door het
Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), een onafhankelijk kennisnetwerk. Er
is gebruik gemaakt van de thema-indeling zoals in de regionale risicoprofielen
wordt toegepast.
Ter informatie. Het rapport is doorgestuurd naar de werkgroep risicobeheersing.
Het Regionaal Risicoprofiel wordt elk jaar geanalyseerd en geactualiseerd.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
7 december 2016
Aanbieding beleidsreactie Staat van de Rampenbestrijding 2016
Aanbieding beleidsreactie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op de
rapportage de Staat van de Rampenbestrijding 2016 van de Inspectie Veiligheid
en Justitie zoals deze op 7 december naar de Tweede kamer is verzonden.
Ter informatie. De Minister treedt nader in overleg met de voorzitters van de
besturen van de veiligheidsregio’s over de opvolging van de conclusies en
aanbevelingen van de Inspectie. In het DB van 15/12/16 is een eerste indruk van
de SvR 2016 gegeven. Nadere analyse van de uitkomsten vindt plaats in
samenhang met de uitkomsten van de visitatiecommissie (rapport begin half
februari 2017 verwacht).
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Waternet
29 november 2016
Consultatie Crisisbeheersingsplan Waternet/AGV
Verzoek om, conform artikel 5.29, derde lid van de Waterwet, te reageren op het
Crisisbeheersingsplan Waternet /AGV 2017-2020. Het Crisisbeheersingsplan is
het geïntegreerde plan van Waternet/AGV en beschrijft de risico’s van de
keringen, rioolwaterzuiveringen, de kwaliteit van het oppervlaktewater en die van
het drinkwater en de riolering in het beheergebied van Waternet/AGV. In het plan
is ook beschreven hoe de structuur van de crisisorganisatie van Waternet/AGV
aansluit op de GRIP-structuur van de veiligheidsregio’s.
Ter informatie. Een reactie wordt opgesteld door de werkgroep risicobeheersing
en de afdeling multi-voorbereiding.
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Veiligheidsberaad – portefeuillehouder Informatievoorziening
Ontwerp amvb’s wijziging tweede tranche Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) en
Besluit personeel veiligheidsregio’s (Bpvr).
Verzoek van het veiligheidsberaad aan de veiligheidsregio’s om een schriftelijke
reactie op de ontwerp-amvb’s voor 1 februari. De herziening betreft met name de
flexibilisering van de samenstelling van de crisisteams, een aanscherping van de
regels over de rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en de wijziging van
functiebenaming bij de brandweer en de GHOR. De VRHM adviseert het
Veiligheidsberaad een tekstvoorstel door te voeren voor twee functiebenamingen
van de GHOR (i.p.v. AC gezondheidszorg/hoofd acute gezondheidszorg de
functiebenamingen AC Geneeskundige Zorg en Hoofd acute préhospitale zorg).
De overige voorgestelde wijzigingen zorgen niet voor een veranderende
werkwijze van VRHM en geven geen reden om negatief te adviseren op het
voorstel voor de aanvulling van de amvb.
Ter informatie.
Veiligheidsberaad – portefeuillehouder Informatievoorziening
5 december 2016
Zienswijze jaarplan en begroting 2017 IFV
Het conceptjaarplan en de begroting 2017 van het Instituut Fysieke Veiligheid
(IFV) wordt conform de Wet veiligheidsregio’s voor een zienswijze aan het
bestuur van de veiligheidsregio voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten
niet akkoord te gaan met het Jaarplan en begroting IFV 2017, uitgezonderd
eventueel later ingebrachte aanpassingen als gevolg van de aangekondigde
bezuiniging. Gevraagd wordt een aantal technische aanpassingen ter bevordering
van de transparantie door te voeren.
Ter informatie.
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