
 

    

 

Vergadering: Veiligheidsberaad 

Datum: 27 mei 2016, 10.00 - 13.00 uur 

Locatie: Veenendaal, Van der Valk hotel, Bastion 73 
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Dit document is de korte terugkoppeling van de VB vergadering t.a.v. de beslispunten zoals geformuleerd 

in de oplegnotities. Het formele en uitgebreide verslag volgt pas na vaststelling in de volgende VB 

vergadering op 7 oktober 2016.   
 

BESLUITENLIJST 
  

 

Onderwerp  

1  Opening en vaststelling agenda   

2  Vaststelling verslag 18 maart 2015  

3 Ingekomen en verzonden stukken  

4 Actualiteiten en mededelingen De heer Aboutaleb tekent de convenanten Geo en 
Informatieveiligheid onder voorbehoud akkoord AB 
VRR.  

 

Thematische verdieping 

   
Zie formeel verslag tzt. 

 

Besluitvormend 

6 Strategische Agenda Versterking 
Veiligheidsregio’s  

a. Voortgang projecten 
b. Nieuwe thema’s 

 

Nico van Mourik houdt een presentatie over de stand van 
de projecten, zie bijlage. 
 
Voorgesteld wordt de casus Breuk waterleiding VUMC 
Amsterdam in VB te bespreken. Er wordt overigens ook een 
conferentie door het VUMC over georganiseerd. 
 
Met betrekking tot de inhoudelijke uitwerking van het thema 
Verminderde zelfredzaamheid wordt afgesproken dat eerst 
wordt geïnventariseerd wat er allemaal al gebeurt op dit 
thema. De RDVR wordt verzocht deze inventarisatie te 
verrichten en een nader voorstel te formuleren, inclusief 
begroting. Wel reeds akkoord op toevoeging van het thema 
aan de Strategische Agenda.  



 

   

 

2/3 

 

Besluitvormend 

7 Bestedingsvoorstel werkbudget 
Veiligheidsberaad 2016-2020 

Het onderdeel Ondersteuning managementraad 
Bevolkingszorg wordt aangehouden. Aan het volgende VB 
zal een nader onderbouwd voorstel voor liggen zodat 
duidelijker is wat voor het genoemde bedrag wordt gedaan 
en op welke wijze deze ondersteuning in de toekomst 
structureel kan worden gefinancierd.  
 
Ook de financiering van het thema zelfredzaamheid wordt 
aangehouden. 
 
Met de financiering van de evaluatie HEV is ingestemd. 

8 Reddingsbrigade Nederland: 
financiering 

Afgesproken wordt dat er een onderzoek wordt verricht 
naar de behoefte van de veiligheidsregio’s op het terrein 
van waterhulpverlening, de rol van de Reddingsbrigade 
Nederland daarin en de financiering van de crisistaken van 
de RN. Begin 2017 worden de resultaten opgeleverd.  

9 Grootschalig Brandweer Optreden en 
Specialistisch Optreden 

Besluitvorming wordt aangehouden. 

10 Heroriëntatie Bestuurlijke 
Adviescommissies 

Akkoord conform oplegnotitie. 

 

 

Meningvormend 

11 LMO – Heroriëntatie  Mondelinge terugkoppeling door Henri Lenferink van de 
stand van zaken. Beslisnotitie wordt nog aan de 
veiligheidsregio’s voorgelegd in een schriftelijke consultatie. 

12 Notitie Verdeelsleutel collectieve 
inspanningen 

Optie 2 wordt nader uitgewerkt en aan volgend VB ter 
besluitvorming voorgelegd. 

 

 

Informerend 

13 Meerjarenfinanciering 
Informatievoorziening  

 Akkoord.  

 

 

Voortzetting vergadering als AB IFV 

14 Opening en vaststelling agenda 
   

 

15 Vaststelling verslag AB IFV 18 maart 2016  
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Besluitvormend 

16 Benoeming directeur IFV  Geformaliseerd in deze vergadering. 

17 Jaarverslag/jaarrekening IFV 2015 
 

 Akkoord conform oplegnotitie. 

18 Samenstelling onderwijscuratorium  Doorgeschoven naar volgende vergadering. 

 

 

Informerend 

 Rondvraag  

 


