Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 8 februari 2019

A
A.1
A.2

Algemeen
Opening en mededelingen
Besluitenlijst (incl. presentielijst) gezamenlijke vergadering Bestuurscommissie Veiligheid en
Bestuurscommissie GGD d.d. 21 december 2018
Voorstel:
Verslag vaststellen.
Besluitenlijst gecombineerde reguliere vergadering BC Veiligheid en BC GGD dd 21122018.pdf
Getekend presentielijst bestuursvergaderingen VRLN dd 21122018.pdf

A.3
B
C
D
D.1
D.2

E

Ingekomen stukken:
Ter kennisneming/hamerstukken
Ter besluitvorming
Ter bespreking
Stand van zaken infectieziektebestrijding
Toelichting door arts infectieziekten dhr. Jacobs (VRLN).
Agenda Veiligheidsberaad d.d. 14 december 2018
Terugkoppeling t.a.v. relevante agendapunten door dhr. A. Scholten.
Agenda Veiligheidsberaad dd 14122018.pdf
Rondvraag en sluiting

A.2 Besluitenlijst (incl. presentielijst) gezamenlijke vergadering Bestuurscommissie Veiligheid en Bestuurscommissie GGD d.d. 21 december 2018
1 Besluitenlijst gecombineerde reguliere vergadering BC Veiligheid en BC GGD dd 21122018.pdf

Besluitenlijst gezamenlijke vergadering van de Bestuurscommissie
GGD en de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering
Datum

21 december 2018

Tijd

09:00 uur - 10:30 uur

Locatie

Raadszaal, Markt 2, 5911 HD Venlo

Voorzitter

A. Scholten

Aanwezig

Zie presentielijst

A

Algemeen

A.1

Opening en mededelingen

A.2

Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC GGD d.d. 3 oktober 2018

Voorstel:
Vaststellen besluitenlijst.

Besluit:
Besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
A.3

Besluitenlijst van de reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 5 oktober
2018

Voorstel:
Vaststellen besluitenlijst.

Besluit:
Besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
A.4

Ingekomen stukken

A.4.a

Brief ministerie J&V van 7 november 2018 m.b.t. uitfaseren WAS

Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting:
Enkele burgemeesters geven aan niet gelukkig te zijn met de uitfasering
van het waarschuwings- en alarmeringssysteem. Diverse incidenten in
het recente verleden toonden de zin aan van de WAS-palen. Hierop wordt
geantwoord dat dit signaal landelijk besproken is, maar de VRLN stond
daar redelijk alleen in. Gevraagd wordt hoe de bevolking over de
uitfasering geïnformeerd wordt. Dat gebeurt d.m.v. landelijke
campagnes.

A.4.b

Brief Q-support d.d. 25 oktober 2018
De GGD heeft kennis genomen van de brief van Q-support. De GGD
behandelt geen patiënten met Q-koorts. Desondanks heeft het team
Infectieziektebestrijding van de GGD al geruime tijd contact met Qsupport. In overleg met patiënten heeft de GGD alle bij de GGD bekende
patiënten in de regio, in contact gebracht met Q-support. Vooralsnog
stopt de rol van de GGD daar. Bij toekomstige meldingen van Qkoortspatiënten attendeert de GGD patiënten op het bestaan van Qsupport.
In de brief wordt aan het bestuur van de GGD gevraagd de brief te
agenderen teneinde eenduidig op te trekken.

Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
B

Ter kennisneming/hamerstukken

C

Ter besluitvorming

C. 1

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2019
Voorstel:
1.Instemmen met het continueren van het uitvoeren van het
rijksvaccinatieprogramma door de GGD Limburg-Noord.
2. Instemmen met het continueren van het taakgericht bekostigen van
het rijksvaccinatieprogramma.
3. Instemmen met de wijze van verantwoorden vanaf 2019 over de
uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.
4. Kennisnemen van het afstemmen van de financiële onderbouwing RVP
met de gemeentelijke controllers en financieel adviseurs.
5. Kennisnemen van de wijzingen binnen het RVP vanaf 2019.

Besluit:
Conform voorstel besloten.

Toelichting:
Gevraagd wordt om de verantwoording niet alleen via de P&C
documenten te laten verlopen maar dit apart te agenderen, gekoppeld
aan de jaarlijkse rapportage van het RIVM. Dit wordt toegezegd omdat
het ook een goed moment is om specifiek aandacht te besteden aan de
vaccinatiecampagnes.
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Het kostenaspect zoals vermeldt op blz. 4 en 5 van de nota wordt nog
kort toegelicht. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de gemeente
Mook en Middelaar de diensten afneemt van de GGD Gelderland-Zuid.
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat het belangrijk is om stukken
ambtelijk goed voor te bespreken en gemeenten in een zo vroeg mogelijk
stadium te betrekken.
D

Ter bespreking

D.1

Ontwerp risicoprofiel 2020-2024
Presentatie A. van Rijswick
Voorstel: In dit stadium voor kennisgeving aannemen.
Toelichting Ter voorbereiding van het Beleidsplan Crisisbeheersing dient
een nieuw risicoprofiel opgesteld te worden. Het risicoprofiel is thans in
concept gereed om input van de gemeenteraden op te halen. Het proces
van het risicoprofiel en de inhoud van het risicodiagram wordt
gepresenteerd aan de Bestuurscommissie, waarna de algemeen directeur
de risico`s met de gemeenteraden gaat bespreken.

Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting:
Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde presentatie, waarin
de risicotypen en het proces naar het definitieve risicoprofiel opgenomen
zijn.
D.2

Kadernota 2020

Voorstel:
Het Algemeen Bestuur positief adviseren over de Kadernota 2020.

Besluit
Conform voorstel besloten.

Toelichting:
Toegelicht wordt dat de tabellen, zoals die zijn opgenomen in de bijlagen
gewijzigd zijn i.v.m. een goede toerekening aan de gemeenten.
D.3.

Stand van zaken extra contactmoment adolescenten

Voorstel:
Kennisnemen van de stand van zaken rondom het extra contactmoment
adolescenten.

Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
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Toelichting:
Gevraagd wordt om bij de uitwerking te bekijken of het contactmoment
adolescenten op enigerlei wijze kan samenvloeien met de
jongerenmonitor.
Hierop wordt positief gereageerd, met dien verstande dat de vragen in de
jongerenmonitor in het gehele land uniform gesteld worden om
vergelijkingen mogelijk te maken.
D.4

Landelijk Preventieakkoord

Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen

Toelichting:
Gevraagd wordt om in de ambtelijke werkgroep te bekijken of en wat
lokaal en regionaal meegenomen kan worden. Hierop wordt positief
gereageerd.
E

Rondvraag en sluiting

Toelichting:
Mevr. Leppink zegt dat zij, op verzoek van de Venrayse
bestuurscommissieleden, kan mededelen dat Venray akkoord is met de
voorliggende stukken.

Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.
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1 Getekend presentielijst bestuursvergaderingen VRLN dd 21122018.pdf

D.2 Agenda Veiligheidsberaad d.d. 14 december 2018
1 Agenda Veiligheidsberaad dd 14122018.pdf

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 14 december 2018, 11.00 - 13.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6 te Utrecht

Onderwerp

Mondeling/bijlage

1.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda

Mondeling
Bijlage

2.

Vaststelling conceptverslag 8 oktober 2018

Bijlage

Opiniërend
3.

Hoog-risico biologische laboratoria

Bijlagen

Toelichting door het Hoofd GHOR van de veiligheidsregio RotterdamRijnmond, de heer (Jan) Van Leeuwen
4.

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Bijlagen

Toelichting door de voorzitter, de heer (Hubert) Bruls

Thematische verdieping
5.

De rol van de veiligheidsregio’s bij digitale ontwrichting

Bijlagen

De inleiding wordt verzorgd door de directeur van Deloitte Cyber Risk
Services, mevrouw (Inge) Philips-Bryan

Besluitvormend
6.

Uitwerking thema Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises

Bijlage

Toelichting door portefeuillehouder, de heer (Maarten) Houben

Informerend
7.

Terugkoppeling Brandweerkamer

Mondeling

Toelichting door de voorzitter Brandweerkamer, de heer (Paul) Depla
8.

Ingekomen en verzonden stukken

9.

Rondvraag en sluiting

Bijlage

Voorstellen stille procedure

Reactietermijn

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

14 januari 2019
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Vergaderdata Veiligheidsberaad 2019
> Maandag 18 maart 2019: Vergadering Veiligheidsberaad, incl. overleg minister JenV, locatie Utrecht
> Vrijdag 14 juni 2019:
Vergadering Veiligheidsberaad, locatie Utrecht
> Maandag 7 oktober 2019: Vergadering Veiligheidsberaad, incl. overleg minister JenV, locatie Utrecht
> Vrijdag 13 december 2019: Vergadering Veiligheidsberaad, locatie Utrecht
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