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1. Samenvatting voorstel
Conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie
van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende
boekjaar.
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3. Toelichting
3.1 Prognose financieel resultaat 2018
In de begroting 2018 (AB 29 juni 2017) is het financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2018.
Gemeld wordt dat er nog niet met zekerheid kan worden geprognosticeerd of in 2018 binnen dit
financieel kader wordt gebleven. Vooralsnog wordt een (beperkt) financieel negatief resultaat
verwacht (< € 0.5 mln.).
3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen
3.2.1 Algemeen
Regionaal risicoprofiel 2016-2019
Op 26 november 2015 heeft het AB het herijkt Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden 2016-2019
vastgesteld. Risico’s waaraan de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht aan geven zijn:
 Overstromingen
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie/ICT, ziektegolf
 Verstoring openbare orde
 Luchtvaartongevallen
Regionaal beleidsplan 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het AB het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands
Midden vastbesteld met daarin de drie beleidsprioriteiten voor de komende beleidsperiode:
 informatiegestuurd werken
 risicogericht werken
 omgevingsgericht (net)werken

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)
Op 31 maart 2016 heeft het AB de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer
Hollands Midden en de financieringssystematiek voor de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
(Cebeon) vastgesteld. Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en
de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak.
Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het AB het Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Veiligheidsregio Hollands Midden vastbesteld. In het dekkingsplan 2016-2019 wordt inzicht gegeven
in de geprognotiseerde opkomsttijden van de brandweer binnen het verzorgingsgebied. Tevens
worden ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op de toekomstige opkomsttijden van de
brandweer.
3.2.2 Programmaoverstijgende onderwerpen
Controleverklaring accountant jaarrekening 2017
De accountant heeft over de jaarrekening 2017 een goedkeurende controleverklaring inzake
getrouwheid en een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid afgegeven. De basis
voor het oordeel met beperking is de constatering dat de lasten voortvloeiende uit een aantal
inkoopcontracten met een totale waarde van afgerond € 1,1 miljoen niet in overeenstemming met de
Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aanbesteed. Dit bedrag overschrijdt de door het Algemeen
Bestuur vastgestelde goedkeuringstolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% van de lasten.
VRHM hanteert een meerjarige inkoopkalender. Op basis hiervan is in het verleden een bewuste
keuze gemaakt om de verplichte aanbestedingstrajecten gefaseerd te doorlopen. Dit in verband met
de organisatorische impact die aanbestedingstrajecten hebben op de organisatie. Bovendien zijn
bepaalde inkopen historisch gegroeid (overgenomen van gemeenten) die vooralsnog het
aanbestedingstraject niet hebben doorlopen.
VRHM heeft geanalyseerd welke crediteuren voor 2018 over de aanbestedingsgrens dreigen te
komen. Over welke producten en diensten het gaat per leverancier en hoe deze contracten tot stand
zijn gekomen. In samenspraak met de afdeling Inkoop wordt momenteel het handelingsperspectief op
korte, middellange en lange termijn bepaald. Het Bestuur zal hierover nader worden geïnformeerd.
Herziening Organisatieplan VRHM 2017
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2017 het Organisatieplan VRHM
2017 vastgesteld. Op basis van het organisatieplan is een formatieplan opgesteld. De werving en
selectie van sleutelfunctionarissen is afgerond, het plaatsingsproces vindt plaats in de maanden mei
en juni 2018. De planning is dat op 1 september de nieuwe organisatie van start gaat.
3.2.3 Programmaplan Brandweer
Huisvestingszaken, Leiden-Noord
De planning is als volgt:
Mei 2018
De Provincie Zuid-Holland heeft het verzoek voor ontheffing van de regels
over de molenbiotoop toegekend.
- Juli 2018
Afsluiten van een anterieure overeenkomst.
- Juli 2018
Het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter visie voorleggen.
- September 2018 In september 2018 besluitvorming door B en W over het bestemmingsplan.
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-

September 2018
Oktober 2018

Het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning.
In oktober 2018 het bestemmingsplan op de agenda van de raad.

Eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM
15 mei jl. heeft een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de VRHM en de RAV
HM. De meningen hoe in het verleden het tarief tot stand is gekomen verschillen nog steeds. RAV
HM wil een onderbouwing van de meerkosten van VRHM betreffende niet-wettelijke afhijsingen. Dit
zal niet leiden tot bijstelling van de tariefstelling door NZa, aldus de vertegenwoordigers van de RAV
HM. Hooguit dat deze meerkosten, indien hoger dan de vergoeding van NZa, dan via de begroting
van de RAV HM moet worden gedragen.
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur gaan de Directeur van de VRHM, Hans Zuidijk en de Directeur
Publieke Gezondheid, Sjaak de Gouw, proberen om uit de impasse te komen.
Extra opleidingen aspirant brandweervrijwilligers
Aan het Dagelijks Bestuur (16 november 2017, B4) is gevraagd in te stemmen met een incidentele
verhoging van het opleidingsbudget van € 480.000. Het betrof tweemaal een bedrag van € 240.000
verspreid over 2018 en 2019. Het bedrag is noodzakelijk om 48 aspirant brandweervrijwilligers extra
op te leiden die nu op een wachtlijst staan en die niet in het reguliere opleidingsprogramma kunnen
worden meegenomen.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten hiermee in te stemmen maar niet met een incidentele verhoging
hiervoor van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 en 2019. Mocht dit in 2018 en/of 2019 leiden tot
een negatief jaarrekeningresultaat, zal het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur verzoeken de
daarvoor benodigde gelden te onttrekken aan de Algemene Reserve.
In 2018 wordt verwacht dat 30 extra aspirant manschappen intern worden opgeleid naast de 36 uit
reguliere opleidingen. De kosten voor deze extra gestarte opleidingen worden voor 2018 geschat op
€ 150.000. Aangezien de examens voor deze extra dag- en avondopleidingen plaatsvinden in 2019
en 2020, worden de kosten voor 2019 en 2020 geschat op € 90.000 respectievelijk € 20.000.
3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Stand van zaken Financiën GMK De Yp
Verdeelsleutels
Aan de werkgroep Financiën (de controllers van de deelnemende partners in de GMK Den Haag) is
advies gevraagd of de huidige verdeelsleutel nog fair is. Deze vraag is onderdeel van de opdracht
aan de werkgroep Financiën omdat het gezamenlijk beheer van de meldkamer en de daaruit
voortvloeiende verdeling van de kosten niet per 1 januari 2017 aan de LMO kunnen worden
overgedragen. In de huidige samenwerking worden overigens meerdere verdeelsleutels gebruikt. De
samenwerkende partners hebben afgesproken om tot de overdacht aan de LMO (per 1 januari 2017)
geen discussie te voeren over de gebruikte verdeelsleutels. Nu de komst van de LMO ernstig is
vertraagd, heeft de ambtelijke stuurgroep gemeend dat een onderzoek naar de huidige
verdeelsleutels opportuun is. Het oordeel of de verdeelsleutels nog fair zijn, laat de werkgroep aan de
ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep.
Het is bij bovenstaand vraagstuk overigens van belang in het oog te houden dat de startsituatie voor
de deelnemende partners aan de GMK Den Haag sterk verschilt. De veiligheidsregio Haaglanden en
de politie Haaglanden hebben indertijd een gemeenschappelijke meldkamer gebouwd en daarin
onderling afspraken gemaakt over het programma van eisen, de begroting en de verdeling van
kosten. De partners uit Hollands Midden zijn niet betrokken geweest bij deze afspraken. De partners
uit Hollands Midden hebben het beheer van hun meldkamer uitbesteed aan de politie Hollands
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Midden en dragen hun aandeel in de kosten via een lump-sum die berekend is op het kostenniveau
van de toenmalige meldkamer aan de Rooseveltstraat in Leiden. In hun intentieverklaring hebben de
besturen van de beide veiligheidsregio’s afgesproken dat als gevolg van de samenwerking in de GMK
Den Haag de kosten voor geen van de partijen zouden mogen stijgen. Kostenstijgingen in de
afgelopen jaren hebben dan ook alleen plaatsgevonden na uitdrukkelijke bestuurlijke besluitvorming
per deelnemende partner. De discussie over een nieuwe verdeelsleutel moet in het licht van
bovenstaande historie worden gezien.
Op 13 juni a.s. zal in de Bestuurlijke Stuurgroep GMK Den Haag de notitie in deze worden
besproken.
Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
In het kader van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) heeft het ministerie van JenV het
‘Uitwerkingskader Meldkamer’ opgesteld. In dit kader worden nadere afspraken gemaakt over het
vervolg van de vorming van de LMO. Het bevat ook financiële kaders. Deze hebben (landelijk)
betrekking op het vervallen van de structurele taakstelling van € 10,5 mln., een eenmalige vergoeding
van he aandeel van de veiligheidsregio’s in de achterblijvende kosten van € 15 mln. en de overdracht
van het gebouw en ICT-beheer van de meldkamerfunctie van de veiligheidsregio’s tegenover een
verlaging van de BDuR van € 14 mln. Het uitwerkingskader is in zijn geheel financieel voordeliger dan
de afspraken in het Transitieakkoord.
Onder voorbehoud van een aantal voorwaarden (betreffende financiën en governance) heeft het
bestuur van de VRHM ingestemd met het Uitwerkingskader Meldkamer.
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
Met betrekking tot de frictiekosten (‘achterblijvende materiële kosten’) hanteert de Veiligheidsregio
Hollands Midden als formule voor het berekenen van de achterblijvende materiële kosten het verschil
tussen de boekwaarde en de marktwaarde. J&V heeft zich akkoord verklaard met deze
berekeningswijze. VRHM heeft hiertoe DTZ Zadelhoff vastgoedadviseurs een taxatie laten uitvoeren
om de marktwaarde van het GMK-gebouw te bepalen. De getaxeerde marktwaarde van het GMKgebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De boekwaarde (31 december 2017) bedraagt € 5.594.104. De
achterblijvende materiële kosten voor de GMK Hollands Midden bedraagt daarmee € 3,6 mln.
Conform het Transitieakkoord wordt voor de verdeling hiervan onderstaande verdeelsleutel
gehanteerd:
Politie
RAV's
Brandweer
Kmar
Totaal

54,5% 1.958.787
22,5%
808.673
21,0%
754.762
2,0%
71.882
100,0% 3.594.104

Conform het Transitieakkoord wordt het aandeel van de Brandweer vergoed door J&V.
Met een desinvestering van de GMK Hollands Midden met een bedrag van € 3,6 mln. wordt de
waarde van het gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2.0 mln. Hierdoor kan een
besluit worden genomen of het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord is te gebruiken als
kantoorgebouw (weliswaar na benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen
en investeringen te behoeve van de inrichting), te verhuren of te verkopen.
Aandeel Brandweer, vergoed door J&V
In het Uitwerkingskader Meldkamer wordt vermeld dat de Veiligheidsregio’s als uitwerking van de
hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de
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achterblijvende kosten ontvangen van in totaal € 15 mln. Deze kosten hebben betrekking op
achterblijvende kosten voor veiligheidsregio’s ten aanzien van personeel en materieel en komt in de
plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het
ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio’s draagt, en de voorwaarden waaronder.
De Veiligheidsregio’s hebben ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15 mln. zelf de
onderlinge verdeling bepaald.
VRHM ontvangt in deze:
- Materiële frictiekosten € 755.000
- Eenmalig
€ 500.000
- Totaal
€ 1.255.000
Aandeel Politie
De Politie heeft zich akkoord verklaard met de berekening van de frictiekosten op basis van het
verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde.
Zij wensen echter wel een aantal correcties op deze berekening:
- correctie op marktwaarde, gezien datum taxatierapport (2016)
- correcties berekening taxateur, overdrachtsbelasting en notaris
- verrekening 50% voorziening groot onderhoud
- Totaal

€ 60.000
€ 126.270
€ 174.858
€ 361.128

De achterblijvende materiele kosten worden daarbij dan € 3.594.104 -/- € 361.128 = € 3.232.977.
Het aandeel van de Politie (54,5%) € 1.761.972.
Aandeel Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden
Met de RAV HM vinden momenteel nog gesprekken plaats.
4. Programmaplan Veiligheidsbureau
Kaders VRHM 2018
Het in 2016 vastgestelde Regionaal Beleidsplan geeft richting aan de inhoud van de werkplannen
voor de periode 2016-2019; de multidisciplinaire crisisbeheersing wordt gericht verder versterkt aan
de hand van drie beleidsprioriteiten: informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht
(net)werken. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
Beleidsprioriteit 1: Informatiegestuurd werken
Project Informatiebeveiliging
In de voorbereiding op en de uitvoering van de rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing is goede
informatievoorziening van essentieel belang. De wijze waarop en de momenten wanneer informatie
nodig is, worden meer divers en zijn niet meer computer-, werkplek-, locatie- of zelfs
organisatiegebonden. Bewust, maar ook onbewust, wordt veel informatie uitgewisseld en verspreid.
Uiteraard dient informatie beschikbaar en juist te zijn. Maar ook te worden beveiligd tegen
ongeoorloofd gebruik en dreigingen als phishing, diefstal, virusaanvallen, brand etc. Terwijl sommige
informatie, gelet op bijvoorbeeld de Wet Openbaar Bestuur, juist weer openbaar moet worden
gemaakt. Ook ter bescherming van de privacy, voor de naleving van wet- en regelgeving en zelfs het
imago van onze organisatie is aandacht voor het beschermen van informatie noodzakelijk.
Informatiebeveiliging krijgt binnen veiligheidsregio’s de laatste jaren steeds meer aandacht. Na een
landelijke nulmeting is in 2016 het landelijke project Informatieveiligheid van start gegaan. Besloten is
dat alle veiligheidsregio’s een bepaalde mate van volwassenheid moeten nastreven op het gebied
van informatiebeveiliging. Leidraad hierin is het van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging
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Gemeenten) afgeleide Auditkader Informatiebeveiliging Veiligheidsregio’s. Een van de stappen naar
volwassenheid is het formuleren, vaststellen en communiceren van het informatiebeveiligingsbeleid.
De VRHM heeft inmiddels informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, voldoet hiermee aan wet- en
regelgeving en wil hiermee informatiebeveiliging structureel naar een hoger niveau brengen en daar
houden. Dit beleid vormt het uitgangspunt om inhoud en richting te geven aan informatiebeveiliging
en de bijbehorende verantwoordelijkheden en is de kapstok om maatregelen aan op te hangen, zowel
structureel als projectmatig.
Digitaal werken
VRHM en BHM hebben in 2016 een leverancier en een digitaal platform aangekocht dat tot doel heeft
de (efficiënte) uitwisseling van informatie binnen VRHM en ketenpartners te versterken. Waar
gemeenten advies over te organiseren evenementen kunnen aanvragen en de status daarvan
tussentijds kunnen inzien en waarin alle vergaderingen van VRHM worden ondersteund.
In 2017 is gestart met een gefaseerde implementatie van het platform en de werkwijze. Doel was in
2017 het project af te ronden Inmiddels kan geconstateerd worden dat het de nodige moeite kost om
het product en de dienstverlening op niveau te krijgen. Het deelproject voor risicobeheersing lijkt nog
het meest kansrijk. De stuurgroep heeft opdracht gegeven een advies op te stellen over de
(on)mogelijkheden van het instellen van een Proof of Concept-periode (testperiode) voor
risicobeheersing.
Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken
Nieuw Regionaal Risicoprofiel
VRHM richt zich op het beschermen van de continuïteit van de samenleving. VRHM wil de
gezaghebbende duider van risico’s zijn die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Dit
betekent dat VRHM inzicht en overzicht heeft in risico’s, én hierbij de verbinding kan maken met
crisisbeheersing. Hierbij heeft VRHM inzicht in haar positie in de netwerken die horen bij de
verschillende risico’s en de aanpak die hierbij past.
Het instrumentarium van het risicoprofiel wordt ingezet voor het versterken van de samenwerking met
partners, als opmaat voor een gezamenlijke agenda. Dit is een groeiproces, waarbij een aantal
stappen in het nieuwe risicoprofiel gezet kunnen worden, en een aantal de komende beleidsperiode.
Het regionaal risicoprofiel is een belangrijke pijler onder het regionaal beleidsplan van VRHM. Om in
2019 opnieuw een beleidsplan te kunnen vaststellen, dient het regionaal risicoprofiel eind 2018
gereed te zijn.
Prioritaire risico’s
Mede op basis van het nieuwe risicoprofiel en de bijbehorende consultatie van gemeenteraden en
crisispartners krijgen vier risico’s uit het risicoprofiel een bijzondere aanpak:
 Overstromingen: er is een programma Waterveiligheid opgesteld dat alle activiteiten op het gebied
van waterveiligheid aanstuurt en monitort (‘landelijke activiteiten in het kader van het project Water
en evacuatie, Strategische Agenda, bijdragen samenwerkingsverband Dijkring 14,15 en 44).
Momenteel wordt, samen met Hoogheemraadschap van Rijnland, a.d.h.v. landelijke handreiking
impactanalyse gewerkt aan analyses van polders rondom Lisse, Kaag en Braassem, Alphen aan
den Rijn en Gouda.
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie, ICT en ziektegolf: VRHM voert een
beïnvloedingsanalyse uit voor de continuïteit van de eigen bedrijfsvoering en de crisisorganisatie.
 Verstoring openbare orde: de verkenning op dit onderwerp is afgerond. Er volgt een afsluitende
notitie. Het onderwerp terrorismegevolgbestrijding (TGB) staat hoog op de agenda. VRHM ligt als
regio ‘ingeklemd’ tussen gebieden met een hoog risicoprofiel. De VRHM en VRHL zoeken
nadrukkelijk de aansluiting bij de politie-eenheid Den Haag en stemmen voorbereidingsactiviteiten
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op elkaar af. De informatiekaarten TGB en crisiscommunicatie TGB zijn vastgesteld. Per TGBscenario is een bestuurlijke agenda met sleutelbesluiten opgesteld die bestuurders kunnen
gebruiken in het gouden uur.
 Luchtvaartongevallen: De bereikbaarheid van de gebieden met een hoger risico (10km van de
start- en landingsbaan) binnen VRHM worden geanalyseerd. Contact met Schiphol en
Rotterdam/The Hague Airport is gelegd. De specifieke planvorming en afspraken met
Veiligheidsregio Kennemerland op dit risico worden verder geïmplementeerd.
Omgevingswet
Woensdag 9 mei is er een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders en medewerkers van
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG),
Omgevingsdienst West Holland (ODWH), Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), Politie,
Waterschappen en gemeenten in Hollands Midden die in het teken stond van beter leren
samenwerken. Deelnemers onderzochten vanuit hun eigen taak in een actieve workshop met elkaar
naar de optimale vorm van samenwerking. Op 8 november wordt een bestuurlijke bijeenkomst
gehouden.
Crisiswebsite HollandsMidden-veilig.nl
HollandsMidden-veilig (HM-veilig) is een crisiswebsite die wordt ingezet als middel voor
crisiscommunicatie. De website is samen met Veiligheidsregio Haaglanden gemaakt. De site is voor
alle gemeenten binnen de VRHM inzetbaar voor crisiscommunicatie. Met deze site worden de
gemeentelijke websites ontlast in tijden van crisis. Onderzocht wordt of de pagina ook ingezet kan
worden voor risicocommunicatie.
Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken
Beleidsplan MDOTO
Dit beleidsplan richt zich op het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en legt de komende
periode de focus op vijf specifieke doelstellingen om deze kerntaak van een kwalitatieve impuls te
voorzien.
1. Samenhang met en aansluiting tussen monodisciplinair en multidisciplinair opleiden, trainen en
oefenen
2. versterking vakbekwaamheid binnen de samenwerkende teams
3. vergroting leereffect door betrekken crisisfunctionarissen bij de ontwikkeling van de OTO producten
en actieve kennisdeling binnen de organisatie
4. ontwikkelen en borgen principe “lerende organisatie”
5. vergroting kwaliteit door samenwerking met de “buitenwereld”
Systeemtest Utopia
Op 25 januari 2018 is er binnen de VRHM een systeemtest georganiseerd. Met deze systeemtest
voldoet de VRHM aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding
in zijn geheel en in onderlinge samenhang te beoefenen. Doel van de systeemtest is om het
functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit van de crisisbestrijding inzichtelijk te maken. De
Inspectie Justitie en Veiligheid neemt de toetsingsresultaten op in de ‘Staat van de
Rampenbestrijding’.
Op verzoek van de Veiligheidsdirectie is een korte reactie opgesteld die als begeleidend schrijven
wordt meegestuurd bij de aanbieding aan de Inspectie. Hierin is aangegeven wat de Veiligheidsregio
Hollands Midden gaat doen met de conclusies en aanbevelingen uit de rapportage systeemtest. De
systeemtest heeft geen verrassende zaken aan het licht gebracht: onze crisisorganisatie en aanpak
staan behoorlijk stevig. De verbeterpunten op het gebied van met name crisiscommunicatie en
bevolkingszorg zijn bekend en krijgen momenteel al de nodige aandacht
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Strategische Agenda Veiligheidsberaad
In het Veiligheidsberaad van 2 juni 2017 is het rapport ‘Onderzoek naar het functioneren van het
Veiligheidsberaad’ van de heren Hoekstra en Eenhoorn besproken. In dit onderzoek is onder meer
geconstateerd dat de agenda van het Veiligheidsberaad onvoldoende is toegesneden op de
belangstelling van de deelnemers. Advies is opgesteld om de vergaderingen van het
Veiligheidsberaad meer strategisch en bestuurlijk te richten door een nieuw te formuleren
Strategische agenda Veiligheidsberaad. Deze agenda vormt de leidraad en basis voor de
vergaderingen van het Veiligheidsberaad, inclusief de vergaderingen in het bijzijn van de minister van
Justitie en Veiligheid. De Strategische agenda Veiligheidsberaad is gevoed door de besturen van de
veiligheidsregio’s en bestaat uit de volgende onderwerpen:
- Taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s;
- Kansen en bedreigingen van de Informatie- en datagestuurde maatschappij;
- De Ongekende crises en een gezamenlijke aanpak.
Raadsbijeenkomsten 2018
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats Om (nieuwe) raadsleden te
informeren over de werkzaamheden van de verschillende gemeenschappelijke regelingen van de
gemeenten zijn door de griffiers van de regio Hollands Midden diverse raadsinformatiebijeenkomsten
georganiseerd waaraan ook de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan deelgenomen heeft.
5. Programmaplan Oranje Kolom
In de achterliggende periode heeft het BGC zich gericht op de uitvoering van de reguliere
werkzaamheden. Bijzondere aandacht is besteed aan de vijf voorgenomen prioriteiten, zoals
beschreven in het werkplan Oranjekolom 2018.
Dat zijn:
 Prestatiemeting.
Na de afronding van de pilot is voor 2018 een planning gemaakt om in de drie clusters hun
samenwerkingsverbanden als ook in hun eigen bevolkingsorganisaties kritisch tegen het licht te
houden. In april is gestart met de peerreview in het cluster Rijn- en Veenstreek.
 Opleiden, Trainen en Oefenen.
Eind februari is de nieuwe OTO-catalogus verschenen met en gerevitaliseerd programma dat zo
optimaal mogelijk aansluit bij de verschillende functionarissen. Zo is o.a. een verdiepingstraining
voor juristen georganiseerd en training over de verbinding tussen OVD-Bz, AC Bz en Vz TBZ.
Ook voor de meer interactieve leerprikkelaar is een aantal activiteiten voorbereid en uitgevoerd.
 Terrorismegevolgbestrijding: vanuit de Oranje Kolom is in deze periode gewerkt aan de
bestuurlijke agendasetting bij (dreiging van) terrorisme. Vanuit het ontwikkelde model in de VR
Haaglanden is het de bedoeling deze aanpak ook in Hollands Midden vorm te geven. In het
thematisch AB van februari is hiervoor breed draagvlak gebleken. In de komende periode worden
alle bestuurders bezocht om de verdere uitwerking te bespreken.
 Voorzover aan de orde in de Oranje Kolom worden de thema’s uit het beleidsplan van de VRHM
2016-2019 opgepakt. Veelal betekent dit dat wordt aangesloten bij door andere disciplines van de
VRHM ontwikkelde initiatieven. Verder worden deze thema’s geïntegreerd opgepakt bij de
reguliere werkzaamheden.

4. Implementatie en communicatie
-

5. Bijlagen
-
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