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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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Veiligheidsberaad
12 november 2017
Landelijke convenant gegevensverwerking meldkamers
In het Veiligheidsberaad van 6 oktober is ingestemd met het convenant
gegevensverwerking meldkamers voor de regionale ambulancevoorzieningen, de
politie, de Koninklijke marechaussee en de brandweer. Het doel van het
convenant is de meldkamers landelijk eenduidig de juiste afweging te laten maken
tussen de belangen van de privacy van betrokkene, operatiën en de samenleving
als geheel. Het biedt een gemeenschappelijk kader voor toepassing van
verschillende privacyregels. Het laat zien wat wettelijk verplicht is en waar
samenwerking op gegevensverwerkingsniveau nodig is. Tegelijkertijd dient het
convenant ter voorbereiding op de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van toepassing zal zijn. Ook
zal op die datum de nieuwe Wet politiegegevens ter implementatie van de
Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging in werking treden.
Verzoek is om het convenant te ondertekenen en een uitvoeringsprotocol op te
stellen.
Voorbereiding ondertekening convenant vindt plaats in het DB VRHM van 14
december.
Veiligheidsberaad
1 november 2017
Thema’s Strategische Agenda Veiligheidsberaad
Op 6 oktober heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met een nieuwe werkwijze,
conform het advies van de werkgroep onder voorzitterschap van de heer Van
Zanen. Voortaan vindt tweemaal per jaar overleg plaats met de minister van
Justitie en Veiligheid. Daarnaast vergadert het Veiligheidsberaad nog eenmaal
per jaar eigenstandig. De leidraad voor de besprekingen en inspanningen van het
Veiligheidsberaad vormt de nieuw te formuleren Strategische Agenda
Veiligheidsberaad die wordt gevoed vanuit de veiligheidsregio’s. Aan de thema’s
worden bestuurlijke portefeuillehouders gekoppeld. Verzoek aan de
veiligheidsregio’s is om voor 1 februari 2018 thema’s aan te dragen. De thema’s
worden in het Veiligheidsberaad van 26 maart 2018 behandeld.
Vanuit de VD worden thema’s geïnventariseerd en voorgelegd aan het bestuur.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie – Directoraat-Generaal Politie
23 oktober 2017
Voortgang vernieuwing C2000
De oplevering van het nieuwe C2000 en het zorgvuldig testen hiervan vragen
meer tijd. Verwacht wordt dat de migratie zal plaatsvinden na de zomer van 2018.
Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van het huidige netwerk. Er worden
maatregelen getroffen om de robuustheid en stabiliteit van het huidige netwerk
voor een langere periode te garanderen.
Ter informatie.
Provincie Zuid-Holland – Afdeling Bestuur
23 oktober 2017
Begroting 2018 en jaarrekening 2016
De begroting 2018 en jaarrekening 2016 zijn ontvangen en beoordeeld. Zij
voldoen aan de criteria voor repressief toezicht. Daarom geldt voor het jaar 2018
het repressieve begrotingstoezicht. Dit houdt in dat de begroting direct uitgevoerd
kan worden.
Ter informatie.
Instituut Fysieke Veiligheid
28 september 2017
Zienswijze jaarplan
Aanbieding van het concept-jaarplan en begroting 2018 van het IFV die conform
de Wet Veiligheidsregio’s voor een zienswijze aan de besturen van de
veiligheidsregio’s wordt voorgelegd.
Ter informatie. De zienswijze heeft voorgelegen in de vergadering van het DB
VRHM van 16 november. Het IFV is geïnformeerd over de uitkomst.
RDOG Hollands Midden
25 september 2017
Jodiumprofylaxe
Informatie over de start van de jodiumprofylaxecampagne van het ministerie van
VWS. Een deel van de regio Hollands Midden valt binnen een straal van 100
kilometer rond de kerncentrales in Borssele en of Doel (België). De gemeenten
Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse vallen buiten deze 100 kilometer zone.
Inwoners van deze drie gemeenten ontvangen geen jodiumtabletten.
Medewerkers Openbare orde en veiligheid, Zorg en Communicatie hebben
uitgebreidere informatie ontvangen over de campagne van VWS, waaronder
communicatiemiddelen die door gemeenten kunnen worden gebruikt, en de
woordvoeringslijn binnen de regio Hollands Midden.
Ter informatie. Het onderwerp is besproken in de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 14 september en 16 november.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
20 juli 2017
Geweld tegen hulpverleners en informatie-uitwisseling meldkamers
Aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheid van veiligheidsregio’s om namens
hun werknemers aangifte te doen bij geweld tegen hulpverleners. Daarnaast
wordt gelet op het belang van veilige hulpverlening en het verminderen van
geweld tegen overheidsdienaren het belang van pro-actieve informatieuitwisseling
over eventuele gevaarzetting onderstreept. Het convenant ‘gegevensverwerking
meldkamer’ waarin aandacht is voor zowel de noodzaak van
informatieuitwisseling als de privacyaspecten die hiermee gepaard gaan, draagt
hieraan bij.
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Ter informatie. Het convenant heeft voorgelegen in het Algemeen Bestuur
Veiligheidsberaad van 6 oktober en is inmiddels ontvangen. Zie ook eerste
poststuk.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
19 juli 2017
Voortgang vernieuwing C2000
De oplevering van het nieuwe systeem C2000 en het zorgvuldig testen hiervan
vragen meer tijd dan voorzien. De betekenis en impact van risico’s die mogelijk
van invloed zijn op de vernieuwing van C2000 worden in beeld gebracht. Het
opleidingstraject voor centralisten zal later aanvangen. De migratie naar het
nieuwe C2000 systeem zal niet eerder dan in 2018 plaatsvinden. De minister van
Veiligheid en Justitie heeft de Kamer hierover geïnformeerd.
Ter informatie.

Brief van

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

9

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – Ministerie van
Veiligheid en Justitie
17 juli 2017
Loon- en prijsbijtelling BDuR 2017
Het kabinet heeft besloten dit jaar de loon- en prijsbijstelling over de doeluitkering
aan de veiligheidsregio’s (BDuR) toe te kennen. Het voor de BDuR beschikbare
budget in 2017 wordt hiermee opgehoogd met € 1.923.000. De VRHM ontvangt
een bedrag van € 73.968.
Ter informatie. Een afschrift van de brief is naar de concerncontroller gegaan.
Veiligheidsregio Zeeland
7 juli 2017
Zorgen over gevolgen predistributie Jodium-Profylaxe
Uiting van zorgen van de Veiligheidsregio Zeeland over de voorbereiding van de
communicatie door het ministerie van Volksgezondheid rondom de start van
predistributie van Jodium-Profylaxe in een groot deel van Nederland.
Ter informatie. De VRHM heeft een uitgaande brief opgesteld waarin ze oproept
om maatregelen rondom de predistributie gezamenlijk met de veiligheidsregio’s
voor te bereiden.
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Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
26 oktober 2017
Publiciteit Algemeen Dagblad en FNV over de ambulancezorg
Naar aanleiding van de publiciteit door Algemeen Dagblad en FNV over de
ambulancezorg van 25 oktober is een korte reactie op deze berichten door de
RAV Hollands Midden opgesteld. Hierbij wordt gesproken over
personeelsproblemen, aanrijtijden en topsalarissen in de ambulancesector. De
RAV Hollands Midden erkent en herkent met name de problemen met het krijgen
en behouden van voldoende personeel en de moeite die het kost om de 95%norm te halen. RAV Hollands Midden haalt de norm niet, maar het percentage
(94,4:) voor A1 binnen 15 minuten van de RAV Hollands Midden behoort, volgens
de benchmarkrapportage van AZN, tot de 5 hoogste van Nederland. Voor A2
ritten geldt dat de RAV Hollands Midden ten opzichte van de norm een tweede
positie inneemt.
Ter informatie.
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Colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de regio
Hollands Midden
17 juli 2017
Jodiumprofylaxe
Het voornemen van het ministerie van VWS was om de predistributie van
Jodiumprofylaxe in september 2017 uit te voeren. Omdat er bij de
veiligheidsregio’s en gemeenten nog veel vragen leven over het besluit tot
uitvoering van Jodiumprofylaxe, zijn er in de richting van VWS verschillende
signalen van zorg afgegeven. Voor de RDOG/VRHM ligt de focus qua
voorbereiding op de eventuele nooddistributie (voor als zich daadwerkelijk een
incident voordoet). Hiervoor wordt een plan uitgewerkt.
Ter informatie.
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