Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017

A
A.1
A.2

Algemeen
Opening en mededelingen
Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31 maart 2017
Voorstel:
Verslag vaststellen.
Besluitenlijst vergadering Bestuurscommissie Veiligheid reguliere vergadering dd 31032017.pdf
Presentielijst AB en BC Veiligheid dd 31032017.pdf

A.3
B
C
D
D.1

D.2

D.3

E

Ingekomen stukken:
Ter kennisneming/hamerstukken
Ter besluitvorming
Ter bespreking
Project Risk Factory Limburg-Noord
Mondelinge toelichting op proces, voortgang, projectteam, etc. door dhr. A. Heijnen (projectleider) en dhr. R.
Leurs (schooldirecteur).
Stand van zaken Rem Brand
Presentatie door mevr. P. Dassen (portefeuillehouder brandweer) i.s.m. dhr. R. Timmermans
(beleidsadviseur brandweer).
Ontwikkeling crisisorganisatie op basis van Staat van de Rampenbestrijding , systeemoefeningen en GRIP 3
incident
Dhr. R. Knorr (manager CB en RB) geeft mondelinge toelichting op ontwikkeling crisisorganisatie op basis
van chronologisch overzicht op hoofdlijnen.
Rondvraag en sluiting

A.2 Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31 maart 2017
1 Besluitenlijst vergadering Bestuurscommissie Veiligheid reguliere vergadering dd 31032017.pdf

Besluitenlijst vergadering Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere
vergadering.
Datum

31-03-2017

Tijd

9:15 - 12:00

Locatie

Drie decembersingel Blerick, Bestuurszaal (2e verdieping)

Voorzitter

A. Scholten

Omschrijving

Voorafgaand aan de vergadering van de BC Veiligheid vindt van 09.00 uur09.15 een reguliere vergadering van het AB plaats.

Kenmerk

Omschrijving

A

Algemeen

A.1

Opening en mededelingen

A.2

Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 10 februari
2017
Voorstel:
Verslag vaststellen.

Besluit
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
B

Ingekomen stukken:

B.1

Predistributie jodiumtabletten, brief ministerie van VWS d.d. 03-03-2017

Besluit
Brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting
Melding wordt gemaakt van een algemene informatie avond over Tihange die
in Roermond wordt georganiseerd.
Verder wordt melding gemaakt van een uitnodiging van de minister van I&M
over de nadere afstemming tussen ministerie en veiligheidsregio`s die binnen
de 100 km zone van een buitenlandse kerncentrale liggen. Doel is om met
name de communicatie eenduidig gestalte te geven.
Nadat gesprek met ministerie I&M heeft plaatsgevonden en het
jodiumdistributieplan door de minister van VWS is vastgesteld zal een nieuwe
informatiebrief door de VRLN worden opgesteld voor de colleges van B&W.
B.2

Project samenwerking VRLN – gemeenten

Besluit
Voor kennisgeving aangenomen

Pagina 2
C

Ter kennisneming/hamerstukken

C.1

Rapportage HKZ certificering
Voorstel:
Kennisnemen van het definitieve auditrapport HKZ opvolgaudit.

Besluit
Voor kennisgeving aangenomen
D

Ter besluitvorming

D.1

Ontslag regionaal commandant brandweer
Voorstel:
Eervol ontslag te verlenen aan Tijs van Lieshout als regionaal commandant
brandweer van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met ingang van 15 mei
2017

Besluit
Conform voorstel besloten om eervol ontslag te verlenen aan de heer M.T.C.
van Lieshout als Regionaal Commandant Brandweer.
D.2

Eindverslag Bluswaterproject, presentatie resultaten project door Marijn Emans
(projectleider) en Jo Meerts (WML)/ Regionaal modelbeleid Bluswater en
bereikbaarheid
Voorstel:
1. Instemmen met het regionaal modelbeleid ‘Bluswater en bereikbaarheid’.
2. Het modelbeleid voorleggen aan de individuele gemeenten voor lokale
verankering.

Besluit
1. Ingestemd wordt met het regionaal modelbeleid ‘Bluswater en

\

bereikbaarheid’.
2. Het modelbeleid dient voorgelegd te worden aan de individuele gemeenten
voor lokale verankering. Aan gemeenten wordt gevraagd de resultaten
daarvan terug te koppelen aan de Bestuurscommissie Veiligheid.

Toelichting
In brief aan gemeenten de relatie met de omgevingswet goed aangeven.
Benadrukt wordt dat het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is om
voldoende bluswater beschikbaar te hebben. Er kan gemotiveerd afgeweken
worden van de wettelijke bepalingen.
Kortheidshalve wordt voor het overige verwezen naar de bijgevoegde
presentatie.
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E

Ter bespreking

E.1

Ontwerp jaarverantwoording 2016
Voorstel:
Kennis nemen van de jaarverantwoording 2016 en hierover advies uitbrengen
aan het Dagelijks Bestuur.

Besluit
Jaarverantwoording 2016 kan ongewijzigd voorgelegd worden aan DB.

Toelichting
Aan directeur en controller wordt compliment uitgesproken voor het in control
komen van de organisatie.
N.a.v. de afwijking van het gewenste weerstandsvermogen wordt afgesproken
dat bij de begroting 2018 een voorstel over het gewenste niveau van het
weerstandsvermogen en de wijze waarop dat dient te worden bereikt wordt
voorgelegd. Daarbij dienen enkele varianten aangeboden te worden: (niet
aanvullen met extra gemeentelijke bijdrage, gefaseerd aanvullen, in één keer
aanvullen).
Tekstpassage op blz. 24 over automatisch brandalarm moet duidelijker
geformuleerd worden.
E.2

Ontwerp begroting 2018
Voorstel:
1. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de concept ontwerpbegroting voor te
leggen aan de gemeenten voor het inwinnen van de zienswijze van de
gemeenteraad;
2. Het Dagelijks Bestuur voorstellen om de reactie-termijn te bepalen op
17 april t/m 9 juni 2017 (8 weken).
De wijzigingen in de begroting 2018 hebben betrekking op enkele gewijzigde
passages binnen de beschrijving van het Programma Gezondheid. Dit heeft
geen consequenties voor Veiligheid. Omwille van de volledigheid deze
gewijzigde versie.

Besluit
Begroting 2018 kan na aanpassing aan DB worden voorgelegd.

Toelichting
Nader gesprek met ambtenaren over gehanteerde indicatoren vindt plaats in
week 14. Zo nodig worden indicatoren aangepast in begroting.
De geraamde loonkostenontwikkeling in de begroting wordt, gelet op de meest
recente cijfers van o.a. CPB, aan de lage kant gevonden. Gevraagd wordt meer
reële cijfers op te nemen. Verder wordt gevraagd om ook rekening te houden
met een ontwikkeling van de materiële kosten.
In risicoparagraaf melding maken van mogelijk oplopende kosten oranje kolom
a.g.v. piketverplichtingen.
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F

Rondvraag en sluiting

Besluit
--

Toelichting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna de voorzitter de
vergadering sluit.

1 Presentielijst AB en BC Veiligheid dd 31032017.pdf

