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Korte inhoud
Het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad (VB) en het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV) heeft een notitie opgesteld met voorstellen tot
doorontwikkeling van het VB en verdere professionalisering van het IFV.
Aanleiding hiertoe was de constatering dat de agenda van de
vergaderingen van het VB té weinig strategisch is en dat het VB
daardoor te weinig toekomt aan sturing. Ten aanzien van het IFV
constateert het VB dat het IFV als kennisinstituut van en voor de
veiligheidsregio’s nog onvoldoende in positie is.
In de vergadering van het VB van 9 oktober jl. is aan de hand van deze
notitie een eerste gesprek gevoerd over noodzakelijke stappen om zowel
het VB als het IFV te versterken. Hierbij is afgesproken dat de besturen
van de veiligheidsregio’s op basis van het gevoerde debat hun reactie
geven op de voorstellen in de notitie. Het VB verzoekt om deze reacties
uiterlijk 16 november a.s. kenbaar te maken. Omdat het DB VRGZ 19
november vergadert en het AB VRGZ op 10 december, is het
secretariaat van het VB geïnformeerd dat de reactie van de VRGZ niet
op de door hun aangegeven datum gegeven kan worden

Dagelijks bestuur: 19-11-2015
-Notitie voor kennisneming
aannemen
-Reactie zoals in brief
verwoord ter vaststelling
agenderen voor AB van 10
december 2015

Algemeen bestuur: 10-12-2015

Reactie VRGZ op hoofdlijnen:
 Instemming met:
- doorontwikkeling van beide;
- het leidend zijn van regionale besluitvorming;
- afschaffen huidige vorm van BAC’s;
- het vormen van een werkbudget;
- op termijn vormen raad van toezicht IFV;
 Kanttekeningen bij:
- dekking van het werkbudget via BDUR en budget GHOR/GGD;
- aparte directeur brandweer;
- adviseringslijnen GHOR/GGD;
- combinatie functies directeur IFV en secretaris VB;
- samenstelling toekomstige raad van toezicht IFV.

Beslispunten
1. Kennisneming van de notitie “Doorontwikkeling Veiligheidsberaad en
IFV”
2. Vaststelling van de bijgevoegde concept-brief als reactie namens
VRGZ op de in punt 1 genoemde notitie.
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