3.

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

27-06-2019
10.00 – 13.00 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

2.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht
van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Noordwijk, Teylingen en
Zuidplas. De burgemeester van Krimpenerwaard wordt vertegenwoordigd door L. de Wit.
De voorzitter verwelkomt mevrouw E. van der Reijd die na de pensionering van mevrouw
I. van Steensel, voormalig manager GHOR-bureau, de GHOR vertegenwoordigt in de rol
van strategisch adviseur.
.
Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

3.

Vaststellen verslag AB 18 april 2019 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Landelijke 112 storing
Dhr. Zuidijk geeft een korte terugblik op de 112 storing van 24 juni jl. Bij de coördinatie
van het GRIP 2 incident is gekozen voor pragmatische beslissingen zoals het openstellen
van de brandweerkazernes voor de burger, waar meldingen konden worden gedaan, en
het zichtbaar aanwezig zijn op straat met materieel zodat men aangesproken kon worden.
Deze werkwijze heeft er in geresulteerd dat er 5 brandmeldingen zijn afgehandeld. Ook de
ambulancedienst was bereikbaar via de brandweer wat de afhandelingen van twee
meldingen heeft opgeleverd. De Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s heeft
aangedrongen op een landelijke evaluatie. Als een dergelijk incident zich nogmaals

1

voordoet vraagt dit om een overwogen handelingsperspectief. De in de aanvang van het
incident genomen beslissingen hebben wel hun bruikbaarheid kunnen bewijzen.
Dhr. Van Erk complimenteert namens de gemeenten mevrouw Aarts voor het gebruik van
de burgemeestersapp tijdens dit incident.
Suggesties uit dit gremium voor verbetering van berichtenstromen en het informeren van
de burger voor de toekomst zullen worden meegenomen in de evaluatie van dit incident.
Kazerne volgorde tabel
Dhr. Zuidijk deelt mee dat tijdens de zomermaanden opnieuw met de combinatieregeling
gewerkt wordt (zie agendapunt B.7).
Dossier takelen patiënt
Dhr. Zuidijk meldt dat brandweer, ambulancedienst en GGD overeenstemming hebben
bereikt over een toekomstige regeling. Ook is men tot een bevredigend vergoedingsmodel
gekomen.
6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt in het Veiligheidsberaad behandelde onderwerpen.
WNRA – vrijwillige en beroeps brandweer
Volgens de Europese richtlijnen mag er niet verschillend beloond worden. Juridisch advies
heeft uitgewezen dat de manier waarop nu beloond wordt niet mogelijk is. Vrijwilligers
moeten of hetzelfde betaald krijgen of ze moeten ander werk doen. In het verleden is juist
gekoerst op gelijkheid van taken. Om tot verschillen te komen die binnen de richtlijn
kunnen passen en die de financiële problematiek van meer dan 50 miljoen zou kunnen
verkleinen, wordt in overleg met het ministerie van V & J gekeken naar mogelijkheden
voor taakdifferentiatie. Een bijkomend probleem is dat men het landelijk aantal vrijwilligers
niet goed in beeld heeft wat een belemmering vormt bij het formuleren van beleid.
Financiële verdeelsleutel
Bij het IFV worden een aantal landelijke voorzieningen afgenomen waarvan de betaling
naar rato van inwoners gaat. Echter, op enkele regelingen is een andere verdeelsleutel
van toepassing. Op dit moment is afgesproken dat in de toekomst in alle gevallen
gerekend zal worden naar rato van inwoners tenzij zich een duidelijke reden voordoet daar
van af te wijken.

Besluitvormend
A.1

Herziening Rampenbestrijdingsplan AkzoNobel
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
2. In te stemmen dat het ontwerp RBP AkzoNobel, na vaststelling door het AB (27 juni
2019), ter inzage wordt gelegd bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a Leiden) en de
gemeente Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In de periode dat het ontwerp
RBP AkzoNobel ter inzage ligt (6 weken conform wettelijke termijn) kunnen
zienswijzen op het ontwerp RBP AkzoNobel worden ingediend bij de VRHM.
3. In te stemmen dat na de periode van inzage het ontwerp RBP AkzoNobel door middel
van een schriftelijke besluitvormingsronde definitief vastgesteld wordt door het AB.
Eventuele zienswijzen komen in deze schriftelijke besluitvormingsronde aan de orde.
4. Vast te stellen dat het RBP AkzoNobel (versie 6 mei 2015 en in werking getreden op 1
september 2015) komt te vervallen als het herziene RBP AkzoNobel op 1 september
2019 in werking treedt.

2
Agendapunt 3. AB VRHM 28 november 2019

Meningvormend
A.2.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
Mw. Spies deelt dat de GMK ongemakken heeft ervaren bij het uitvoeren van een
software update. De dienstverlening heeft hier gelukkig niet onder geleden. Omdat het
uitvoeren van software updates een kwetsbaar proces blijft zal dit in de stuurgroep nader
besproken worden.
Een tweede aandachtspunt is het toekomstig beheer van de GMK door politie. De regio’s
Amsterdam Amstelland, Haaglanden en Hollands Midden hebben de minister
aangeschreven met als doel verantwoordelijkheden en escalatiemogelijkheden duidelijker
in beeld te krijgen. Dit heeft geleid tot een verslag voor de kamer wat hoopvol stemt ten
aanzien van onderhandelingen voor de toekomst.

Informatief
A.3.

Impactanalyse hoogwater
De aanwezigen uiten hun waardering voor dit stuk. Ook wordt gevraagd het breder te
delen, bijvoorbeeld onder de wethouders die daarmee te maken krijgen.
Mw. Van der Velde geeft aan dat in het DB een soortgelijk gesprek is gevoerd en dat
men, in afwachting van de inbreng tijdens deze vergadering, in het najaar een bijeenkomst
wil organiseren samen met de AB leden, wethouders en het Hoogheemraadschap, met als
doel de beleving bij dit stuk breed te borgen. Tijdens die bijeenkomst kan tevens de relatie
worden gelegd met de in de gemeenten uit te voeren stresstest. De volgende stap richt
zich op het uitwerken van een handelingsperspectief.

A.4.

Stand van zaken totstandkoming Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 (mondeling)
Dhr. Zuidijk geeft een korte presentatie over de totstandkoming van het Regionaal
Beleidsplan. Men streeft ernaar dit plan aan te bieden in het AB van 28 november 2019,
doch uiterlijk in het eerste AB van 2020.

Besluitvormend
B.1.

Jaarstukken VRHM 2018
Mw. Salet en Dhr. Buijserd vragen aandacht voor de inkoopproblematiek.
Dhr. Visser antwoordt dat in het najaar een voorstel volgt over hoe dit beter aangepakt
kan worden. Dit voorstel wordt gepresenteerd in het DB en AB.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De jaarstukken 2018 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een dotatie
van € 500.000 aan een nieuw te vormen (1-jarige) bestemmingsreserve Compensatie
boekwaardeverlies GMK HM en een onttrekking aan de Algemene Reserve ad
€ 199.621, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen;
2. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

B.2.

Programmabegroting VRHM 2020 en meerjarenramingen 2021-2023
Dhr. Visser neemt de reacties op de zienswijzen door met de aanwezigen.
Dhr. Jaensch, Mw. Salet, Mw. Bouvy, Mw. Driessen, Mw. Bloemen en Dhr. Van der
Kamp komen nogmaals op voor de zienswijzen van hun gemeenten en zijn unaniem van
mening dat de geformuleerde reacties ‘te mager’ zijn. Verder vinden zij het jammer dat
niet eerder antwoorden zijn geformuleerd op bepaalde vraagstukken zoals (bijvoorbeeld)
een Beleidsgestuurde programmabegroting. Ook de geformuleerde reactie op Digitale
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Transformatie bestempelen zij als onvoldoende.
Dhr. Nieuwenhuis is van mening dat het antwoord op de zienswijze van Waddinxveen
niet afdoend is verwoord omdat de raad ook aandacht gevraagd heeft voor de
opkomsttijden van de brandweer waar een reactie op is uitgebleven.
Dhr. Visser dankt de aanwezigen voor hun inbreng en is van mening dat het goed is om
de reactie op een aantal onderwerpen aan te scherpen op basis van de hier gemaakte
opmerkingen. Wel wil hij hier benadrukken dat men er als organisatie van overtuigd is op
de goede weg te zijn en vraagt aandacht voor de onvermijdelijkheid van herinvesteringen
op digitalisering. Dat het niet goed is overgebracht vraagt om een betere onderbouwing en
aanvullende informatie. In de gemeente Leiderdorp heeft een informatieve bijeenkomst
tussen de raad en de VRHM helderheid gecreëerd, wat aangeeft dat het inderdaad over
gebrekkige communicatie gaat. Omdat het een ondoenlijke tijdsopgave is bij iedere
gemeente langs te gaan zullen informatiever reacties geformuleerd worden.
De voorzitter concludeert dat, ondanks dat het onderwerp Digitale Transformatie nog niet
geheel akkoord is, het voorstel is aangenomen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2021 tot en met 2023 vast te
stellen waarin wordt voorgesteld:
a. De lasten en baten voor het jaar 2020 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming volgens de bedragen zoals opgenomen in het
vaststellingsbesluit;
b. Akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen
mutaties in de reserves;
c. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming (en naamgeving) van de
reserve Meldkamer Hollands Midden;
d. De in de Programmabegroting 2020 opgenomen paragrafen vast te stellen;
e. Kennis te nemen van meerjarenramingen 2021-2023;
f. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2020 opgenomen risico’s;
g. De voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en
machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor
gedekte vervangingsinvesteringen.
2. De gemeentelijke bijdragen 2020 in de Programmabegroting ten bedrage van
€ 49.300.720 vast te stellen. Daarbij is rekening gehouden met:
a. De indexering voor 2020 van 2,52% t.o.v. 2019 (+ € 1.179.418) conform
werkgroep Financiële Kaderstelling (WGFK);
b. Reparatie reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van het geraamde
begrotingstekort in 2020 ad € 844.000 conform voorstel bestuurlijke delegatie
WGFK en Bestuur VRHM;
c. Een bedrag van € 150.000 voor bluswatervoorziening, conform het besluit van het
Algemeen Bestuur van 29 november 2018:
d. Een bedrag van € 325.000 voor digitale transformatie.
3. De gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 in de meerjarenraming 2021-2023 ten bedrage
van € 49.952.037 vast te stellen. Daarbij is rekening gehouden met;
a. De, in de begroting van 2019, reeds vastgestelde verhoging van de bijdrage als
gevolg van exogene ontwikkelingen (wegvallen OMS-inkomsten en bijdrage aan
Nationale Reddingsvloot);
b. Structurele compensatie reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van
€ 1.100.000 conform voorstel bestuurlijke delegatie WGFK en Bestuur VRHM.
B.3.

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)-verslag en Informatie Beheersplan (IBP) 2019-2023
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
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1. Kennis te nemen van het KPI-verslag 2018, opgesteld door de archiefinspectie van
Erfgoed Leiden e.o. en de hierin opgenomen verbeterpunten;
2. In te stemmen met het Informatiebeheersplan (IBP) 2019-2023 “De Kapstok”, waarin
o.a. ook de verbeterpunten uit het KPI-verslag 2018 zijn opgenomen.
3. Het KPI-verslag en het IBP 2019-2023 aan te bieden aan Gedeputeerde Staten.

B.4.

1ste Bestuurlijke rapportage programma GHOR en deelprogramma IZB 2019
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1ste bestuurlijke rapportage 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB met
een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur
RDOG Hollands Midden.

B.5.

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en
deelprogramma IZB.
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de hoofdlijnen van de
ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB als onderdeel van
de ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden ten finale vast te stellen.
3.

Informatief
B.6.

Bestuursrapportage VRHM voorjaar 2019
Er zijn geen opmerkingen.

B.7.

Combinatieregeling brandweer 2019
Er zijn geen opmerkingen.

B.8.

Operationele Prestatie-Indicatoren (OPI’s) Brandweer (mondeling)
Presentatie door Tjeerd Neumann, directeur Brandweerzorg
Dhr. Neumann duidt de oorzaken van een lichte daling in de opkomsttijden als volgt:
• Centralisten werken met een uitvraagprotocol wat een kleine vertraging oplevert
• Brandweer werkt met een fysieke uitrukknop en een fysieke ter plaatse knop. Als men
de ter plaatse knop bij een prio 1 vergeet in te drukken blijft de aanrijtijd doorlopen en
dus ook de opkomsttijd
• Vroeger werd aangereden op iedere automatische melding, ook bij ‘loos alarm’.
Daardoor bleef men vaak onder de 9 minuten grens. Dit gebeurt niet meer wat
enerzijds efficiency oplevert. Anderzijds levert het een negatief resultaat op in de
opkomsttijden omdat daardoor minder ritten onder de 9 minuten gereden worden wat
het gemiddelde beïnvloed.
Vragen uit de vergadering
Laat het uitvraagprotocol een verbetering in efficiency zien en is het een te optimistische
gedachte dat loze meldingen door het uitvraagprotocol kunnen worden voorkomen?
Dhr. Neumann beaamt dat het uitvraagprotocol efficiencywinst oplevert maar licht ook toe
dat het wenselijk is dat er tijdens het uitvragen al gereden gaat worden. Momenteel is
men met de GMK over dit onderwerp in gesprek.
Het voorkomen van loze meldingen door het hanteren van een uitvraagprotocol is
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inderdaad een te optimistische gedachte. Achter een beeldscherm is de interpretatie van
de melder niet goed in te schatten en bij twijfel wordt er uiteraard gereden.
Brandweer gaat verder in gesprek met de GMK over het delen van de analyse en waar
versnelling in het proces gerealiseerd kan worden. Doel is om zo goed mogelijk te sturen
op een zuivere uitruk- en rijtijd. Men wil af van handmatige statussen wat betekent dat er
een nieuw systeem bedacht moet worden wat de zuivere rijtijden zichtbaar kan maken,
bijv. GPS. Dit onderwerp komt terug in de volgende beleidsperiode.
Mw. Van der Velde vond het een geruststellende gedachte dat de brandweer als first
responder bij hartstilstanden sneller ter plaatse kon zijn dan de ambulancedienst. Nu de
opkomsttijd van de brandweer lijkt op te lopen vraagt zij zich af hoe dit gegeven zich
verhoudt tot de spreiding van AED-apparaten in Hollands Midden.
Dhr. Neumann legt uit dat de melding aan de first responders van de Geneeskundige
Meldkamer komt. Omdat het een directe melding is zit daar geen vertraging in.
Dhr. De Gouw licht toe dat er geen relatie is tussen de spreiding van AED’s en de
Prestatie-Indicatoren van de brandweer. Er zijn landelijke normen vastgesteld op basis
van de ambitie om op iedere 500 meter een AED te hebben hangen. De Hartstichting,
vrijwilligers en verschillende gemeenten proberen op basis daarvan zoveel mogelijk AED’s
op te hangen. In geval van een melding ziet men in de praktijk een soort drietrapsraket
ontstaan. De burgerhulpverlener is veelal als eerste ter plaatse, daarna de first responder
van brandweer of politie en vervolgens de ambulancedienst.
Dhr. Neumann licht nog een laatste klein punt van aandacht toe, te weten reddingen.
Omdat men is overgegaan van het registratiesysteem AG5 naar VIMS is het tabblad
reddingen dermate diep in het systeem komen te staan dat het onderwerp niet is
meegenomen in de rapportage.
Tot slot wil hij de belangrijkste informatie ophalen uit de kerntaken brandhulpverlening,
waterongevallen, incidentbestrijding bij gevaarlijke stoffen, alsmede dienstverleningen,
een aparte categorie van hulpverlening en wil hij nadere informatie verzamelen over de
firstresponder taken. Hij wil tevens een splitsing aanbrengen tussen bestuurlijke
informatie en bestuurlijke Prestatie Indicatoren, waar onderlinge afspraken over gemaakt
kunnen worden.
Mw. Van der Velde heeft gehoord dat de duikteams in Zeeland niet meer bestaan en
vraagt zich af hoe dit in Hollands Midden zit.
Dhr. Neumann beaamt dat er regio’s zijn die niet meer met duikteams werken en
uitsluitend nog oppervlakte reddingen uitvoeren. In Hollands Midden is dit niet het geval.
Hij voorziet ook niet dat deze voorziening in deze regio wordt opgeheven.
Dhr. Van der Kamp zegt dat het duikteam voor de Reeuwijkse Plassen enkele jaren
geleden is opgeheven en spreekt de hoop uit dat de overgebleven duikteams inderdaad
zullen blijven bestaan.
B.9.

Implementatieplan Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Presentatie door Marijke van den Ham, projectleider Wvggz
Mw. Van den Ham licht de Wvggz inhoudelijk toe aan de hand van een presentatie. De
handouts zijn bij dit verslag gevoegd.
Aansluitend gestelde vragen zijn, voor zover mogelijk, afdoend beantwoord.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Sluiting
De vergadering sluit om 12.30 uur
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2019
2019/B01

Veiligheidsregio

Jaarstukken 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat programma GHOR

18-04-2019

Het Algemeen Bestuur besluit onderstaande drie punten met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden
aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden:
•
•

2019/B02

Veiligheidsregio

Voorliggende jaarstukken 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB;
Handhaving bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe OvDG’en’ met een plafond van € 150.000 voor de periode
2019-2023
• Toevoeging resultaat programma GHOR van € 52.000 aan de bestemmingsreserve ‘Instroom nieuwe OvDG’en’.
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB

18-04-2019

Het Algemeen Bestuur besluit:

2019/A01

Veiligheidsregio/
Politie

1. Bijgevoegde ontwerpprogramma begroting 2020 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma
IZB vast te stellen en deze te voorzien van een positief advies aan het bestuur RDOG Hollands Midden.
Herziening Rampenbestrijdingsplan Akzo Nobel
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het ontwerp RBP AkzoNobel vast te stellen.
2. In te stemmen dat het ontwerp RBP AkzoNobel, na vaststelling door het AB (27 juni 2019), ter inzage wordt
gelegd bij de VRHM (Rooseveltstraat 4a Leiden) en de gemeente Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim). In

27-06-2019

2019/B01

de periode dat het ontwerp RBP AkzoNobel ter inzage ligt (6 weken conform wettelijke termijn) kunnen
zienswijzen op het ontwerp RBP AkzoNobel worden ingediend bij de VRHM.
3. In te stemmen dat na de periode van inzage het ontwerp RBP AkzoNobel door middel van een schriftelijke
besluitvormingsronde definitief vastgesteld wordt door het AB. Eventuele zienswijzen komen in deze schriftelijke
besluitvormingsronde aan de orde.
4. Vast te stellen dat het RBP AkzoNobel (versie 6 mei 2015 en in werking getreden op 1 september 2015) komt te
vervallen als het herziene RBP AkzoNobel op 1 september 2019 in werking treedt
Jaarstukken VRHM 2018

Veiligheidsregio

27-06-2019

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Jaarstukken 2018 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een dotatie van € 500.000 aan een
nieuw te vormen (1-jarige) bestemmingsreserve Compensatie boekwaardeverlies GMK HM en een onttrekking
aan de Algemene Reserve ad. € 199.621, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen;
2. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden.
€
2019/B02

Veiligheidsregio

Programmabegroting VRHM 2020 en meerjarenramingen 2021-2023
Het Algemeen Bestuur besluit:

27-06-2019

1. de Programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2021 tot en met 2023 vast te stellen waarin wordt
voorgesteld:
a. de lasten en baten voor het jaar 2020 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming volgens
de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. akkoord te gaan met wijziging van de bestemming (en naamgeving) van de reserve Meldkamer Hollands
Midden;
d. de in de Programmabegroting 2020 opgenomen paragrafen vast te stellen;
e. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2021-2023;
f. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2020 opgenomen risico’s;
g. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het
aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
2. de gemeentelijke bijdragen 2020 in de Programmabegroting ten bedrage van € 49.300.720 vast te stellen.
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2019/B03

Veiligheidsregio

Daarbij is rekening gehouden met:
a. de indexering voor 2020 van 2,52% t.o.v. 2019 (+ € 1.179.418) conform werkgroep Financiële Kaderstelling
(WGFK);
b. reparatie reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van het geraamde begrotingstekort in 2020 ad
€ 844.000 conform voorstel bestuurlijke delegatie WGFK en Bestuur VRHM;
c. een bedrag van € 150.000 voor bluswatervoorziening, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 29
november 2018;
d. een bedrag van € 325.000 voor digitale transformatie.
3. de gemeentelijke bijdragen vanaf 2021 in de meerjarenraming 2021-2023 ten bedrage van € 49.952.037 vast te
stellen. Daarbij is rekening gehouden met
a. de, in de begroting van 2019, reeds vastgestelde verhoging van de bijdrage als gevolg van exogene
ontwikkelingen (wegvallen OMS-inkomsten en bijdrage aan Nationale Reddingsvloot);
b. structurele compensatie reële loonkostenstijging 2017 en 2018 ter grootte van € 1.100.000, conform voorstel
bestuurlijke delegatie WGFK en Bestuur VRHM.
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)-verslag en Informatie Beheersplan (IBP) 2019-2023

27-06-2019

Het Algemeen Bestuur besluit:

2019/B04

Veiligheidsregio

1. Kennis te nemen van het KPI-verslag 2018, opgesteld door de archiefinspectie van Erfgoed Leiden e.o. en de
hierin opgenomen verbeterpunten;
2. In te stemmen met het Informatiebeheersplan (IBP) 2019-2023 “De Kapstok, waarin o.a. ook de verbeterpunten
uit het KPI-verslag 2018 zijn opgenomen;
3. Het KPI-verslag en het IBP 2019-2023 aan te bieden aan Gedeputeerde Staten.
1ste Bestuurlijke rapportage programma GHOR en deelprogramma IZB 2019

27-06-2019

Het Algemeen Bestuur besluit:

2019/B05

Veiligheidsregio

1. De 1ste bestuurlijke rapportage 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB met een positief advies ter finale
vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen programma GHOR en deelprogramma IZB
Het Algemeen Bestuur besluit:
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27-06-2019

1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB.
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de hoofdlijnen van de ontwerpbegroting 2020
programma GHOR en deelprogramma IZB als onderdeel van de ontwerpbegroting 2020 RDOG Hollands Midden
ten finale vast te stellen.
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3. Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag. Onderwerp

AB

109 27-6-2018

AB

124 22-022018

4

AB

125 27-6-2019

A.3

Omschrijving actie

Verantw.

Status

AB

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het
nieuwe organisatieplan.
Begrotingsuitgangspunten Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het gebruik
2019 VRHM
van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en
een maximaal kostenplafond.

H. Zuidijk

In behandeling

20-2-2020

H. Zuidijk

In behandeling

20-2-2020

Impactanalyse Hoogwater

L. Weber

In behandeling

20-2-2020

Rondvraag

Organiseren Themabijeenkomst Waterveiligheid.
Uitnodigen partners.

