INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS 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
1
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Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
26 april 2018
Voortgang C2000 en 112
Informatie over de voortgang van de vernieuwing van het C2000-systeem, de
continuïteit van het huidige C2000-systeem en een aantal ontwikkelingen op het
meldkamerdomein, zoals de ontwikkeling naar toekomstig mobiel breedband voor
de OOV-communicatie en de realisatie van nieuwe meldkamers en 112 en
locatiebepaling.
Ter informatie.

Uitgaande stukken
1

2

3
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:
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Veiligheidsberaad
23 mei 2018
Uitwerkingskader Meldkamer
Instemming met het Uitwerkingskader Meldkamer onder de voorwaarde dat het
conceptvoorstel wordt verhelderd als het gaat om de regionale governance en de
aansluiting daarvan op de landelijke governance. Gewaarborgd moet worden dat
de besturen van de veiligheidsregio’s en de burgemeesters ook daadwerkelijk
hun gezag effectief kunnen uitoefenen. De procesafspraken hierover in de Raad
Brandweercommandanten en Raad Directeuren Veiligheidsregio geven
vertrouwen dat het conceptvoorstel op dit punt wordt aangepast.
Het onderwerp wordt kort toegelicht bij agendapunt A.2 ‘stand van
zaken/ontwikkelingen GMK’.
Minister van Justitie en Veiligheid
8 mei 2018
Reactie Wijzigingswet meldkamers
Instemmende reactie op internetconsultatie conceptvoorstel Wijzigingswet
meldkamers. De belangrijkste, samengevatte opmerkingen betreffen de
Governance, Meldkamerfunctie, Aannemen/ontvangen, Beheer, Multidisciplinaire
Governance, Vervallen functie directeur meldkamer en consequenties en
Consequenties voor andere wetgeving.
Het onderwerp wordt kort toegelicht bij agendapunt A.2 ‘stand van
zaken/ontwikkelingen GMK’.
Gemeenteraden
5 april 2018
Voorlopige jaarstukken VRHM 2017
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Aanbieding van de voorlopige jaarstukken VRHM 2017. Het College van B&W en
de hoofden Financiën zijn eveneens op de hoogte gesteld van de aanbieding van
de jaarstukken 2017.
De vaststelling van de jaarstukken staat op de agenda.
Gemeenteraden
5 april 2018
Ontwerp-Programmabegroting 2019 VRHM
Aanbieding van de ontwerp-Programmabegroting 2019 VRHM en de
meerjarenramingen 2020-2022 van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM. Het
College van B&W en de hoofden Financiën zijn eveneens op de hoogte gesteld
van de aanbieding van de jaarstukken 2017. Conform de Wet
gemeenschappelijke Regelingen wordt de ontwerp-Programmabegroting aan de
Gemeenteraden aangeboden zodat zij gebruik kunnen maken van het recht een
zienswijze op de begroting in te dienen. De zienswijzeprocedure is tot 31 mei. Het
College van B&W en de hoofden Financiën zijn eveneens op de hoogte gesteld
van de aanbieding van de concept-Programmabegroting.
De vaststelling van de Programmabegroting staat op de agenda.
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