BESLUITENLIJST BESTUURSCOMMISSIE VEILIGHEID
Datum

: 11 februari 2021

Kort omschrijving

Besluit

Zienswijzen Kaderbrief 2022 – 2025



Kennisgenomen van het overzicht en de ingekomen zienswijzen tot nu toe op de Kaderbrief 2022-2025
(Programma Veiligheid).

Voorziening tweede loopbaanbeleid Brandweer



Kennisgenomen van de te treffen voorziening voor het tweede loopbaanbeleid bij de Brandweer, als
onderdeel van de jaarrekening 2020. Conform een afspraak uit de CAO van 2006.

Jaarrekening 2020 programma Veiligheid, inclusief
presentatie van het voorlopig resultaat



De commissie is aan de hand van een presentatie geïnformeerd over het voorlopig saldo en resultaat
2020. En het voorstel voor resultaatbestemming.
De conceptteksten voor het programma Veiligheid voor het jaarverslag 2020 zijn onderschreven en het
DB/AB wordt geadviseerd deze vast te stellen.


Begroting 2022 Programma Veiligheid



De conceptteksten voor het programma Veiligheid voor de begroting 2022 zijn onderschreven en het
DB/AB wordt geadviseerd deze vast te stellen.

Beleidsvoorstellen toekomstbestendige
bedrijfsvoering:
a) Beleidsvoorstel – Navigeren en statussen, de
basis op orde (Brandweer)
b) Beleidsvoorstel – Paraatheid en alarmering, de
basis op orde (Brandweer)

Beleidsvoorstel - Navigatie en statussen, de basis op orde (Brandweer)
 De commissie heeft gekozen voor optie 1 (aanschaf brandweer specifieke navigatie in combinatie met
automatisch statussen) uit het beleidsvoorstel Navigatie en automatisch statussen, de basis op orde.
 Het dagelijks bestuur wordt verzocht de kosten van het beleidsvoorstel (€ 40.500) op te nemen in de
begroting, inclusief een voorstel hoe deze kosten te dekken.
De kosten voor het eerste jaar (implementatiekosten van € 20.500 en de licentiekosten voor 2021 (€
40.500) te dekken uit de vrijval kapitaallasten 2021.
Beleidsvoorstel - Paraatheid en alarmering, de basis op orde (Brandweer)
 De commissie heeft gekozen voor optie 1 (alleen investeren op beschikbaarheidssystemen) uit het
beleidsvoorstel Paraatheid en alarmeren, de basis op orde.
 Het dagelijks bestuur wordt verzocht de kosten van het beleidsvoorstel (€ 50.000) op te nemen in de
begroting, inclusief een voorstel hoe deze kosten te dekken. De kosten voor de uitvoering (€ 50.000) in
2021 te dekken uit de vrijval kapitaalslasten 2021.

Leerevaluatie RBT inzake GRIP 4 tijdens de
COVID-19 crisis.
Uitgevoerd door het COT in opdracht van het
Regionaal Beleidsteam (RBT)



De commissie heeft kennisgenomen van het evaluatierapport en de bijbehorende factsheet over de rol
en werking van het RBT tijdens de GRIP 4 opschaling voor de COVID-19 crisis.
Er is vastgesteld dat het COT heeft voldaan aan de opdracht van het RBT. Er is besloten de
aanbevelingen uit het evaluatierapport te borgen in het kwaliteitsdashboard van de afdeling
Crisisbeheersing. Het evaluatierapport wordt beschikbaar gesteld voor de landelijke en bovenregionale
evaluaties.

