4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij de ambtelijk secretaris.

Inkomende stukken
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:
:
:
:

Voorstel

:

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
13 juni 2017
Controlebericht NL-Alert 3 juli 2017
Op 3 juli 2017 staat een landelijk controlebericht van NL-Alert gepland. Het
primaire doel van het landelijke controlebericht is dat mensen kunnen controleren
of hun toestel staat ingesteld voor NL-Alert. Het controlebericht van 3 juli 2017
wordt net als de vorige controleberichten ondersteund door een massamediale
publiekscampagne op radio, TV, online en sociale media. De campagne heeft een
looptijd van drie weken en begint op 12 juni 2017.
Ter informatie.
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RAV Hollands Midden
3 april 2017
Jaarverslag 2016 RAV Hollands Midden Beter worden
Aanbieding jaarverslag 2016 van RAV Hollands Midden.
Ter informatie.
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Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2017
Vaststelling en verantwoording subsidie 2016
Aanbieding regionale jaarverslag 2016 van Slachtofferhulp Nederland,
werkgebied Middenwest en het landelijke jaarverslag en de jaarstukken 2016. De
bijdrage van de gemeenten in Hollands Midden was €148.956 (conform de
programmabegroting VRHM 2016). Dit bedrag is door Slachtofferhulp Nederland
verantwoord in het jaarverslag en de jaarstukken 2016 en voorzien van een
controleverklaring van de accountant (jaarrekening geeft een getrouw beeld). Er
hoeft op deze subsidie geen correctie meer plaats te vinden waardoor deze kan
worden beschouwd als vastgesteld.
Ter informatie. Een informatienotitie over de afdoening is geagendeerd voor de
vergadering van het AB op 29 juni 2017. Slachtofferhulp Nederland wordt per brief
geïnformeerd over de subsidieafhandeling 2016.
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Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2017
Aanvraag subsidie 2018
Aanbieding subsidieaanvraag voor 2018 ter hoogte van € 204.566, voorzien van
jaarplan en begroting 2018 voor het werkgebied Middenwest. De gemeentelijke
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bijdrage voor Slachtofferhulp Nederland van € 151.000 is opgenomen in de
concept-programmabegroting VRHM 2018 dat voor zienswijze aan de gemeenten
van Hollands Midden is aangeboden. Het bedrag voor Slachtofferhulp Nederland
wordt vastgesteld bij de vaststelling van de programmabegroting VRHM 2018.
Het Veiligheidsbureau vervult de regionale kassiersfunctie voor de gemeentelijke
bijdragen aan Slachtofferhulp Nederland.
Ter informatie. Slachtofferhulp Nederland wordt per brief geïnformeerd over de
subsidieaanvraag 2018.
Gemeente Teylingen
Aansluiting Veiligheidshuis
De gemeenteraad van gemeente Teylingen heeft op 201 april 2017 besloten de
deelname aan het Veiligheidshuis definitief voort te zetten. Hierbij wordt aandacht
gevraagd voor de benodigde versterking van de samenwerking met het sociale
domein. Het besluit is in navolging genomen van het raadsbesluit op 18
december 2015 om onder voorwaarden, na een proefperiode van twee jaar, aan
te sluiten bij het Veiligheidshuis.
Ter informatie. De brief wordt doorgestuurd naar de coördinator Veiligheidshuis.
Baker Tilly Berk
28 maart 2017
Managementletter 2016
Aanbieding managementletter over het boekjaar 2016 waarbij de opzet, het
bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen van de
belangrijkste bedrijfsprocessen binnen VRHM kritisch zijn beoordeeld en getoetst,
zodat een oordeel gegeven kan worden over de betrouwbaarheid van de interne
informatievoorziening en de jaarrekening. Geconstateerd is dat de interne
beheersing van hoog niveau is en dat aanwezige risico's tijdig worden opgemerkt
en ondervangen. De organisatie is in hoge mate in control. De interne beheersing
voldoet aan de daaraan te stellen eisen voor een goedkeurende
controleverklaring.
Ter informatie. De managementletter is op 1 juni besproken in het Portefeuille
Overleg Middelen in aanwezigheid van de accountant.
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Veiligheidsregio’s
10 maart 2017
Landelijke basisvoorziening crisisbeheersing
Er is een toenemende behoefte onder diverse veiligheidspartners om via het
Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) netcentrisch te kunnen werken in
de crisisbeheersing. Verzoek van het Veiligheidsberaad is om het LCMS aan te
merken als landelijke basisvoorziening crisisbeheersing. Om hiertoe te kunnen
overgaan, wordt een routekaart met te maken afspraken over de (toekomstige)
governancestructuur, de financiële aspecten, de positie van het systeem en de
toegang en het beheer van de toegang tot LCMS opgesteld.
Ter informatie.
Provincie Zuid Holland
9 maart 2017
Begrotingscirculaire 2018 - 2021
Aanbieding begrotingscirculaire waarin is aangegeven waar de begroting 2018
van de VRHM aan moet voldoen. Vanaf het begrotingsjaar 2018 moeten de
begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Besluit
begroting en verantwoording (BBV-vereisten) voldoen.
Ter informatie. De vereisten zijn meegenomen in de begroting 2018.
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Ministerie van Veiligheid & Justitie – Hoofd Inspectie VenJ
26 april 2017
Aanbieding rapportage systeemtest Volta
Aanbieding rapportage systeemtest Volta aan de Inspectie waarmee aan de
wettelijke, jaarlijkse verplichting is voldaan.
Ter informatie.
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