6.

1. Samenvatting voorstel
Op 8 juni 2018 vonden de vergaderingen van het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur IFV
plaats.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Vergadering
Veiligheidsberaad 8 juni
2018
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

Veiligheidsbureau
VRHM,
Peter Kessels
28 juni 2018

6.

Bijlage(n):

3

H. Lenferink (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

3. Toelichting
Op 8 juni jl. hebben vergaderingen plaatsgevonden van het Veiligheidsberaad en het Algemeen
Bestuur IFV. De agenda’s zijn bijgevoegd. Er zijn nog geen verslagen beschikbaar van de
vergaderingen, wel een terugkoppeling. Bij ontstentenis van de voorzitter, heeft het DB-lid Visser de
veiligheidsregio vertegenwoordigt bij de vergaderingen. In de AB-vergadering zal hij mondeling
terugblikken op de vergaderingen.
Data vergaderingen Veiligheidsberaad 2018
- maandag 8 oktober (met minister JenV)

4. Bijlagen
1. Agenda Veiligheidsberaad 8 juni 2018
2. Agenda Algemeen Bestuur 8 juni 2018
3. Terugkoppeling Veiligheidsberaad 8 juni 2018
Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 8 juni 2018, 11.00 - 13.00 uur
Locatie: IFV, Kemperbergerweg 783 te Arnhem

Onderwerp

Mondeling/bijlage

1.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda

Mondeling
Bijlage

2.

Vaststelling verslag 26 maart 2018

Bijlage

Opiniërend

Mondeling/bijlage

3.

Bijlagen

Thematische verdieping over weerbaarheid
Dit thema wordt ingeleid door de heer De Spiegeleire, die als
wetenschapper is verbonden aan The Hague Centre for Strategic Studies.
De centrale vraag is wat de bestuurlijke aspecten rondom dit thema zijn en
welke focus vanuit landelijk perspectief kan worden aangebracht.

Besluitvormend
4.

Strategische agenda Veiligheidsberaad

Bijlagen

5.

Brandweeronderzoeken:
a) Bestuurlijke thema’s doorontwikkeling brandweer
b) Uitgangspunten en kaders programma vrijwilligheid
c) Vervolgonderzoek, beheer en borging brandweeronderzoeken

Bijlagen

6.

Uitwerkingskader LMO

Bijlagen

Informerend
7.

Resultaten onderzoek oefenterreinen

Bijlagen

8.

Voorraadagenda Veiligheidsberaad

Bijlage

9.

Ingekomen en verzonden stukken

Bijlage

10.

Rondvraag en sluiting

Voorstellen stille procedure
Bestuurlijk opdrachtgever landelijke voorziening crisisbeheersing

Reactietermijn
9 juli 2018

Data vergaderingen Veiligheidsberaad 2018
> Maandag 8 oktober 2018, locatie Utrecht (met de minister van Justitie en Veiligheid)
> Vrijdag 14 december 2018, locatie Utrecht
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Vergadering: Algemeen bestuur IFV
Datum: 8 juni 2018, 10.00 - 11.00 uur
Locatie: IFV, Kemperbergerweg 783 te Arnhem

Onderwerp

Mondeling/bijlage

1.

Opening en mededelingen
Vaststellen agenda

Mondeling
1 bijlage

2.

Vaststellen verslag 26 maart 2018

1 bijlage

Besluitvormend

Mondeling/bijlage

3.

Oplegnotitie
3 bijlagen

Vaststellen jaarverslag en jaarrekening IFV 2017

Thematische verdieping
4.

Hernieuwd kennismaken met het IFV:
> Terugblik voorzitter op heisessie DB IFV
> Vier pitches:
- Informatievoorziening
- Bureau TEC
- Onderwijs/academies
- Onderzoek/lectoraten

Mondeling/bijlage
5.

Rondvraag

Mondeling

1/1

TERUGKOPPELING
Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 8 juni 2018, 11.00 - 13.00 uur
Locatie: IFV, Kemperbergerweg 783 te Arnhem

Onderwerp

Terugkoppeling

1.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda

De heer Out zal vanuit het Veiligheidsberaad als liaison
deelnemen aan de VNG-commissie Bestuur en
Veiligheid.

2.

Vaststelling verslag 26 maart 2018

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

Opiniërend
3.

Thematische verdieping over
weerbaarheid

>
>

>

Er heeft een (bestuurlijke) bespreking over
weerbaarheid plaatsgevonden.
Deze bespreking werd ingeleid door de heer De
Spiegeleire, die als wetenschapper is verbonden aan
The Hague Centre for Strategic Studies.
De aspecten die in deze bespreking aan de orde zijn
gekomen, worden meegenomen in de concretisering
van het thema weerbaarheid. Dit is een onderdeel
van het strategische agenda-onderwerp
‘Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises’
(thema 3).

Besluitvormend
4.

Strategische agenda Veiligheidsberaad >
>

>

>

Het Veiligheidsberaad heeft kennisgenomen van de
nadere uitwerking van de Strategische agenda;
Het onderwerp ‘Vrijwilligheid’ is als vierde thema aan
de Strategische agenda toegevoegd. Het gaat hierbij
om vrijwilligheid in brede zin (vanuit alle disciplines);
De volgende bestuurlijke trekkers zijn aangewezen:
> De heren Hoes en Out voor het subthema
‘voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio’s’;
> De heer Bruls voor het subthema ‘presterend
vermogen’.
> De heer Weerwind voor het thema ‘kansen en
bedreigingen van de informatie- en datagestuurde
maatschappij’;
> De heren Weterings en Houben voor het thema
‘gezamenlijke aanpak bij ongekende crises
(inclusief het thema weerbaarheid);
> Voor het thema vrijwilligheid is nog geen
portefeuillehouder aangewezen.
Het onderwerp presterend vermogen wordt ten
behoeve van bespreking in het Veiligheidsberaad van
8 oktober, waarbij de minister ook aanwezig is, nader
uitgewerkt.

1/2

Besluitvormend
5.

Brandweeronderzoeken:
a) Bestuurlijke thema’s
doorontwikkeling brandweer
b) Uitgangspunten en kaders
programma vrijwilligheid
c) Vervolgonderzoek, beheer en
borging brandweeronderzoeken

>

>

>

6.

Uitwerkingskader LMO

Ten aanzien van agendapunt 5a: Het
Veiligheidsberaad heeft besloten dat de thema’s
vrijwilligheid, betrokkenheid personeel, opkomsttijden
en brandweerstatistiek (vanuit bestuurlijk oogpunt)
een verdiepingsslag behoeven.
Ten aanzien van agendapunt 5b: Het
Veiligheidsberaad heeft ingestemd met de
uitgangspunten en kaders voor een programma
vrijwilligheid en heeft aan de RBC de opdracht
gegeven om, in samenwerking met de VBV, het IFV
en het ministerie van JenV een programmaplan uit te
werken en deze in 2018 ter vaststelling aan het
bieden aan het Veiligheidsberaad.
Ten aanzien van agendapunt 5c: Het
Veiligheidsberaad heeft kennisgenomen van de wijze
waarop het IFV invulling geeft aan de bestuurlijke
opdracht om de resultaten van de
brandweeronderzoeken te beheren en te borgen,
alsmede om periodiek vervolg onderzoek uit te
voeren. Daarnaast is ingestemd om de regio’s te
verzoeken om de data beschikbaar te stellen en dat
het IFV de toegang tot deze data organiseert. Tot slot
heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de
financiering van de eerste cyclus (4 jaar) uit het
werkbudget van het Veiligheidsberaad.

Conform voorstel besloten. Het Veiligheidsberaad heeft
ingestemd met:
> Het compenseren van veiligheidsregio Zeeland in de
BDuR-uitname voor het bedrag van €100.000;
> Dat in de brief aan de minister de voorwaarde wordt
meegegeven dat de politie alle beheertaken voor de
meldkamer en meldkamerfuncties gaat uitvoeren,
inclusief pilots en innovatie van de meldkamer-ICT.

Informerend
7.

Resultaten onderzoek oefenterreinen

Er zijn geen opmerkingen geplaatst.

8.

Voorraadagenda Veiligheidsberaad

Dhr. Weerwind heeft opgemerkt dat bij het thema
‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ dhr. Lonink als
portefeuillehouder moet worden aangemerkt; dit wordt in
de voorraadagenda aangepast.

9.

Ingekomen en verzonden stukken

Er zijn geen opmerkingen geplaatst.

10.

Rondvraag en sluiting

Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Voorstellen stille procedure
Bestuurlijk opdrachtgever landelijke voorziening crisisbeheersing

Reactietermijn
9 juli 2018
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