INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

4.

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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Ministerie van Justitie & Veiligheid
5 februari 2018
Stand van zaken vernieuwing C2000
Informatie over de nieuwe, gefaseerde planning. De vernieuwing van C2000
bestaat uit drie delen; de vernieuwing van het spraaknetwerk, van de
radiobediening en van het alarmeringsnetwerk P2000. Het nieuwe spraaknetwerk
van C2000 wordt in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen. In 2019 wordt
de nieuwe radiobediening in gebruik genomen. Het nieuwe alarmeringsnetwerk
zal in de zomer van 2018 operationeel worden. .
Ter informatie.
Inspectie Justitie & Veiligheid – Ministerie van Justitie & Veiligheid
22 maart 2018
Toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing
Informatie over het nieuwe toetsingskader voor de multidisciplinaire taakuitvoering
van de veiligheidsregio’s in het kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing. Dit toetsingskader gebruikt de Inspectie het komende jaar voor
de nieuwe Staat van de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2019. Het nieuwe
toetsingskader heeft gevolgen voor de wijze waarop de Inspectie omgaat met de
systeemtest. De Inspectie zal de opzet, uitvoering en evaluatie van de
systeemtest niet meer op zich zelf controleren en beoordelen. De systeemtest
maakt deel uit van het geheel aan operationele prestaties die de veiligheidsregio
aan de Inspectie inzichtelijk maakt.
De effecten van het nieuwe toetsingskader worden in beeld gebracht en voorzien
van voorstellen.
Slachtofferhulp Nederland
29 maart 2018
Vaststelling en verantwoording subsidie 2017
Aanbieding regionaal jaarverslag van Slachtofferhulp Nederland, werkgebied
Middenwest en het landelijke jaarverslag en de jaarstukken 2017 voor vaststelling
van de verleende subsidie. De bijdrage van de gemeenten in Hollands Midden is
€150.073 (conform de programmabegroting VRHM 2017). Dit bedrag is door
Slachtofferhulp Nederland verantwoord in het jaarverslag en de jaarstukken 2017
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.
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Ter informatie. Een informatienotitie met achtergrondinformatie wordt
geagendeerd voor de vergadering van het AB op 28 juni 2018. Slachtofferhulp
Nederland wordt per brief geïnformeerd over de subsidieafhandeling 2017.
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Veiligheidsberaad
3 april 2018
Uitwerkingskader Meldkamer
Aanbieding Uitwerkingskader Meldkamer dat nadere afspraken bevat over het
vervolg van de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie. De nieuwe
afspraken worden voor akkoord voorgelegd aan de veiligheidsregio’s. Verzoek is
voor 1 mei 2018 met een reactie te komen.
Ter informatie. Een bestuurlijke reactie wordt voorbereid.
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Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
12 maart 2018
Ondersteuning Bevolkingszorg
Mededeling over toekenning verzoek om een jaarlijkse financiële bijdrage ter
bestrijding van de kosten van de ondersteuning van de kolom bevolkingszorg bij
het IFV dd 18 januari jl. Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft op 8 februari
2018 om in dit kader voor het lopende jaar €3.000,- beschikbaar te stellen en
vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van €4.000,-.
Ter informatie.
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