INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN 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 en Veiligheid
8 augustus 2018
Aanbieden Uitwerkingskader meldkamer en informeren over reacties op
consultatie wetgeving
Uitwerkingskader meldkamer
Op 5 maart jl. heeft minister Grapperhaus met vertegenwoordigers
ondertekenaars van het Transitieakkoord meldkamers gesproken over het vervolg
van de gemaakte afspraken in het Transitieakkoord voor de meldkamers. Hij heeft
daarbij het ‘Uitwerkingskader meldkamer’ aangeboden waarin nadere afspraken
zijn opgenomen over de toekomst van het meldkamerdomein. In het
uitwerkingskader zijn afspraken gemaakt over de hoofdlijnen van het
wetsvoorstel, de nieuwe werkwijze van de meldkamers en afrondende financiële
afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie.
De doelstelling van het traject om te komen tot een betere hulpverlening en een
vermindering van de kwetsbaarheid van meldkamers is daarbij opnieuw door alle
betrokken partijen onderschreven.
Wijzigingswet meldkamers
In maart jl. is het concept van de Wijzigingswet meldkamers ter consultatie
voorgelegd. Dit wetsvoorstel vormt de basis voor de nieuwe inrichting van het
meldkamerdomein. Op hoofdlijnen regelt het wetsvoorstel dat het beheer van de
(ten hoogste tien) meldkamers wordt ondergebracht bij de politie. De minister van
Justitie en Veiligheid wordt hierbij verantwoordelijk voor de meldkamers en zal bij
regeling de hoofdlijnen van beleid en beheer, waaronder de bekostiging, voor de
meldkamers vaststellen. Dit in overeenstemming met de betrokken partijen. De
verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfunctie blijft bij de
hulpdiensten zelf. Vanuit elke meldkamer kan de meldkamerfunctie zo nodig ook
binnen het werkgebied van een andere meldkamer worden uitgevoerd, waarmee
wordt beoogd dat elk incident in heel Nederland kan worden afgehandeld,
onafhankelijk van waar het zich voordoet. In de brief wordt weergegeven wat de
belangrijkste punten uit de reacties zijn en op welke wijze deze in het wetsvoorstel
zullen worden verwerkt.
Daarnaast is er nog aandacht gevraagd voor de consequenties voor andere
regelgeving, zoals het Besluit veiligheidsregio’s, het Besluit personeel
veiligheidsregio’s, het Bouwbesluit 2012 en de opvolger daarvan op basis van de
Omgevingswet. De noodzakelijke aanpassingen van lagere regelgeving zullen ter
hand worden genomen. Daarbij zal de minister ervoor zorgen dat deze op
hetzelfde moment als de wet in werking kunnen treden.
Het wetsvoorstel zal naar verwachting eind van de zomer aan de Raad van State
worden gezonden en aan het einde van 2018 worden aangeboden aan de
Tweede Kamer.
Ter informatie.
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Provincie Zuid-Holland
1 november 2018
Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 VRHM
Beoordeling Gedeputeerde Staten ZH(GS) van de begroting 2019 en de
jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling VRHM.
Toezichtsregime begroting 2019: represssief toezicht
De begroting en jaarrekening voldoen aan de criteria voor repressief toezicht. Dit
betekent dat de begroting direct uitgevoerd kan worden. Begrotingswijzingingen
worden binnen twee weken na vaststelling aan GS toegestuurd.
De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn structureel en reëel in evenwicht
en binnen de wettelijke termijn ingezonden.
Overige opmerkingen
Indexering
Uit de jaarrekening en begroting blijkt dat de huidige wijze van indexeren tekorten
in de jaarcijfers met zich meebrengen. De controllers van de gemeenschappelijke
regelingen in Hollands Midden ontwikkelen een nieuwe indexeringsmethodiek.
GS ziet dit als een positieve ontwikkeling.
Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
De vernieuwing van het BBV heeft in een korte tijd ingrijpende veranderingen
veroorzaakt voor provincies en gemeenten. Bij de beoordeling van de begroting
2019 hebben GS getoetst op de aanwezigheid van de nieuwe BBV onderdelen in
de begroting. GS constateren dat nagenoeg alle onderdelen zijn verwerkt. Slechts
één onderdeel ontbrak nog in de begroting. Dit betreft de vermelding van het
renteomslagpercentage waarmee de rentekosten aan de taakvelden worden
toegerekend. GS gaan ervan uit dat ook dit onderdeel wordt verwerkt in de
jaarrekening 2018 en de begroting 2020.
Ter informatie.
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Slachtofferhulp Nederland, regio Midden West
29 augustus 2018
Proces rondom afwikkeling subsidies voor de jaren 2017 en 2019
Bevestiging van de ontvangst van de brieven over de subsidieafhandeling 2017
en de subsidieaanvraag 2019 met een uitleg over de afwikkeling van deze
subsidiejaren. Het Algemeen Bestuur heeft bij vaststelling van de

Voorstel:

Instituut Fysieke Veiligheid
3 september 2018
IFV Certificering Aanbieder Brandweeropleidingen
De afdeling vakbekwaamheid van Brandweer Hollands Midden (VBH) heeft het
auditproces voor certificering als IFV gecertificeerd opleider doorlopen. Aan de
hand van de aangeleverde zelfevaluatie en documenten en een audit op 21 juni
2018 is de afdeling VBH getoetst op de normen zoals gesteld in het
waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs versie 3.0.
Op grond van de audit heeft het IFV een positief besluit genomen en aan de
afdeling VBH het certificaat ‘Aanbieder Brandweeropleidingen’ verleent, geldend
vanaf 23 augustus 2018 voor de tijdsduur van drie jaar.
Ter informatie.
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programmabegroting 2019 d.d. 28 juni 2018 een bijdrage van € 155.521 aan
Slachtofferhulp Nederland toegekend.
Ter informatie.
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