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1.
Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering.
2.

Verslagen en algemene organisatie
a. Mededelingen
1. Mededelingen van de voorzitter
2. Mededelingen van deelnemende gemeenten

Ter informatie
Ter informatie
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De heer Slinkman deelt mede dat hij als vertrekkend lid van het AB ook onze regio niet meer zal
vertegenwoordigen in de Gelderse Commissie Calamiteitenbestrijding. In het verleden is
afgesproken dat de voorzitter van deze commissie wordt geleverd door Gelderland-Midden. Hij
stelt voor om vanuit zijn nieuwe regio het voorzitterschap vooralsnog waar te nemen totdat er
duidelijkheid is over de nieuwe vertegenwoordiging vanuit Gelderland-Midden. Met dit voorstel
wordt ingestemd.
3. Mededelingen van de directie
De heer Schat merkt op dat er onderhandelingen worden gevoerd over een nieuwe cao voor de
ambulancezorg. Dit heeft in diverse andere regio’s, maar niet in onze regio, geleid tot acties.
Hierbij staat de patiëntveiligheid altijd centraal.
b. Verslag en besluitenlijst vergadering AB d.d. 11 maart 2015
Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Ter besluitvorming

c. Concept-besluitenlijst DB d.d. 10 juni 2015
Voor kennisgeving aangenomen.

Ter informatie

d. Concept-verslag Veiligheidsberaad d.d. 20 maart 2015
Voor kennisgeving aangenomen.

Ter informatie

e. Lijst ingekomen stukken
Ter besluitvorming
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afhandeling.
f. Actualisatie gemeenschappelijke regeling
Ter besluitvorming
De heer Gebben geeft aan de hebben begrepen dat de nieuwe regeling aan de Raad moet worden
voorgelegd. Daarbij is een deadline van september niet reëel. De voorzitter zegt toe dat dit nader
wordt toegelicht en dat de reactietermijn zo nodig enkele weken wordt verlengd.
g. Terugblik themaochtend 22 april
Ter bespreking
De heer Joosten zegt dat naar aanleiding van de themaochtend wordt bezien hoe brandveiligheid een
onderwerp kan worden tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken. De zorg voor ouderen is een
onderwerp wat ook landelijk aandacht krijgt.
De heer van Asseldonk vond het een nuttige bijeenkomst. Mevrouw Schuurmans vult aan dat de
kracht van de ochtend was dat niet alleen rood maar ook blauw en wit aan bod kwam. Die integraliteit
is belangrijk.
De voorzitter vraagt onderwerpen aan te dragen voor de komende vergadering. Mevrouw Van
Wingerden doet de suggestie het onderwerp “huiselijk geweld en opleggen huisverbod” aan de orde te
stellen. Het Genootschap van burgemeesters heeft hierover een nieuwe handreiking opgesteld.
De heer Slort wil graag “overlastgevende personen” voordragen als onderwerp. De heer Van Hout
steunt deze suggestie en wijst op het incident dat recentelijk plaats heeft gevonden in zijn gemeente
waarbij een hulpverleenster is aangevallen.
De heer Schat wijst er op dat een aantal onderwerpen in het verlengde van sociale veiligheid tevens
terugkomen in het portefeuillehoudersoverleg van wethouders.
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3.

Financiën
a. Advies Financiële Commissie
Ter bespreking
De heer Van Hout geeft een toelichting op het advies van de Financiële Commissie.
Concept jaarverslag 2014
Een positieve resultaat van € 3,1 miljoen: 4% van de totale baten
2 % komt als reëel structureel voordeel terug in budgetverlaging:
•
rentekosten => rekenrente van 4% naar 2,5%;
•
flo voordeel => kostendaling voor gemeenten waar flo-rechten zijn opgebouwd;
•
niet ingevulde formatieplaatsen definitief schrappen
=> bij Facilitaire Zaken verwerkt in de begroting 2015
=> bij de brandweer opgenomen in de bezuinigingsvoorstellen
Op advies van de Financiële Commissie vindt onderzoek plaats naar overige eventueel structurele effecten. Daar
zullen nieuwe voorstellen voor bijstelling van het budget uit voortvloeien.
Ontwerp Begroting 2016
In de risicoparagraaf in de ontwerp begroting 2016 is een nieuw aandachtspunt opgenomen: verhoogd risico op
kanker dat brandweermensen na bluswerk lopen.
Ook vanuit financieel perspectief potentieel een groot risico:
-het animo voor de vrijwillige brandweer kan afnemen
-een officieel als beroepsrisico aangemerkte ziekte kan leiden tot claims tegen de werkgever.
De Financiële Commissie adviseert besluitvorming over de inzet van middelen plaats te laten vinden als er een
concreet uitgewerkt plan van aanpak beschikbaar is.
Er liggen bezuinigingsvoorstellen voor de brandweer op de plank.
Nog niet in begroting 2016 verwerkt.
De Financiële Commissie adviseert in AB van oktober 2015 te besluiten over de bezuinigingen. Dan kunnen
aantal zaken in onderlinge samenhang worden gewogen:
•
resultaat van het onderzoek naar eventueel structurele effecten in het resultaat 2014;
•
ontwikkelingen rond de rijksbijdrage voor rampenbestrijding & crisisbeheersing en de btw-compensatie voor
de brandweer (vooralsnog wijze de signalen richting structurele verlaging van
€ 200.000 vanaf 2017);
•
de afwegingen over de mogelijke beroepsziekte bij de brandweer.
Afbouw CJG + offerte Verwijsindex
Positief nieuws.
De directie van VGGM heeft de kosten voor een groot deel teruggebracht.
Conform het in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde uitgangspunt nemen de 11 gemeenten in het oosten
van de regio de kosten in 2015 voor hun rekening.
Compensatie btw-lasten voor onderhoud aan brandweerkazernes
De werkelijk btw-lasten uit het onderhoud aan brandweerkazernes kunnen worden gedekt uit de bijdrage van het
Rijk aan de VGGM voor btw-lasten van de brandweer.
De jaarlijkse btw-lasten kunnen sterk fluctueren omdat de onderhoudsplanning van de kazernes een ander ritme
heeft dan de jaarschijven van het budgettair kader.
De Financiële Commissie adviseert de gemeentelijke onderhoudsplannen voor de brandweerkazernes in beeld te
brengen en waar mogelijk op elkaar af te stemmen.
Brandweerkosten per gemeente
Op verzoek van het Algemeen Bestuur (burgemeester Van Dijk) is een overzicht van de brandweerkosten per
gemeente opgesteld.
De Financiële Commissie heeft kennis genomen van het overzicht.
Nog niet meesturen met de AB-stukken want ambtelijk vindt in samenspraak met een aantal gemeenten een
verdiepingsslag plaats.

De voorzitter concludeert dat de vergadering het advies van de Financiële Commissie over neemt.
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b. Nota van bemerkingen concept-jaarrekening 2014 / ontwerpbegroting 2016 Ter bespreking
Voor kennisgeving aangenomen.
c. Jaarrekening 2014
Ter besluitvorming
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met de jaarrekening en de voorgestelde beslispunten.
d. Begroting 2016
Ter besluitvorming
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met de begroting en de voorgestelde beslispunten.
e. Afbouw CJG / Verwijsindex
Ter informatie
Mevrouw Schuurmans merkt op dat er drie gemeenten zijn die in het kader van de afbouw van kosten
maatregelen hadden genomen die zij niet terug ziet in de notitie.
f. Compensatie BTW-lasten onderhoud kazernes
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

Ter besluitvorming

4.

Brandweer
a. DRO
Ter besluitvorming
De voorzitter geeft alle aanwezigen de gelegenheid een eerste reactie te geven op de voorstellen.
Mevrouw Schuurmans: Zij geeft aan dat zij al eerder naar voren heeft gebracht dat zij bij de overdracht van de
brandweer het gevoel had dat er niet veel vet was overgebleven. Zij was zich bewust van gaten, in de hoop
dat deze gaten zouden worden gedicht. Bij de behandeling van de DRO voorstellen in de gemeenteraad heeft
zij kunnen zien dat de raad hier veel van vond. Daarom heeft zij een second opinion onderzoek laten doen
zodat er geen discussie zou ontstaan. Zij heeft vast kunnen stellen dat enkele aanbevelingen uit dit onderzoek
zijn overgenomen en daar is zij blij mee. In de raad is aandacht gevraagd voor het weghalen van voertuigen.
Door de doortrekking van de A15 en het cumulerende effect daarbij van de Betuwelijn is de verwachting dat er
meer behoefte is aan brandweervoertuigen. Zij constateert verder de begroting is teruggebracht. Zij geeft aan
niet te hebben gevraagd om een bezuiniging. Het second opinion rapport is ook gemaakt om te kunnen
constateren dat de objectieve veiligheid niet afneemt. In de brief aan het bestuur wordt daar nader op in
gegaan. Zij hecht er grote waarde aan om, als blijkt uit de risicoanalyse A15 dat meer brandweervoertuigen
nodig zijn, dat dit dan ook gebeurt. Als aan die voorwaarde kan worden voldaan, zal zij in een tweede ronde
opnieuw bezien of zij bereid is in te stemmen met het voorstel. Tenslotte merkt zij op dat de DRO op het
gebied van de samenwerking binnen de regio voordelen heeft. Echter, de samenwerking met andere regio’s
zou kunnen worden verbeterd.
De heer De Ruiter: Hij geeft aan zich te hebben aangesloten bij het onderzoek van Lingewaard. Hoewel de
DRO volgens hem min of meer is opgelegd, heeft hij waardering voor het proces. Hij heeft op enkele punten
kritiek, zoals verwoord in de brief aan het bestuur. Hij verzoekt om beantwoording van deze brief door het
Algemeen Bestuur. De gevoelens die op de werkvloer leven zijn tot uitdrukking gebracht in deze brief. De
beantwoording vindt hij wollig, veel te laat en niet concreet en veel te veel vooruitgeschoven. De
gemeenteraad spreekt vanavond over de voorstellen. De positie van de vrijwilligers en de objectieve en
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subjectieve veiligheid langs de Betuwelijn alsmede de kwetsbaarheid van het spoordeel in de richting van
Duitsland zullen daarbij zeker aan de orde komen. Er zijn zorgen of ander korpsen wel voldoende specifiek
geoefend zijn. Minder betrokkenheid leidt tot minder veiligheid. Met in achtneming van de gemaakte
opmerkingen zal hij geen nee zeggen tegen het voorstel.
De heer Van Asseldonk: Er was sprake van een stevige discussie en de communicatie is daarbij niet altijd
goed gelopen en verwijt daarbij zichzelf. Bij de bespreking in de raad was het niet duidelijk dat het ging om
bespreking van scenario’s. Vanuit vrijwilligers werd druk uitgeoefend op raadsleden. Dat maakt het moeilijk
voor raadsleden om zich uit te spreken dat er geloof is in de voordelen van de DRO. Maar tegenstemmen
betekent ook een keuze voor een andere scenario, met financiële consequenties. Hij zou graag in een later
stadium een inhoudelijke reactie willen op enkele vraagpunten. Voor de raad is niet duidelijk waar
verantwoordelijkheden liggen. Daar moeten we aandacht aan geven.
De heer Noorderwier: De discussie in Doesburg heeft diepe sporen getrokken. De eindconclusie is dat we er
uit gekomen zijn. Wat blijft staan is de zorg voor de binnenstad. Maar sinds kort zijn er al stappen gemaakt op
dit gebied. Hij wijst er op dat de raad een motie heeft aangenomen. Hij gaat er vanuit dat hierop wel wordt
gereageerd maar hij heeft daar alle vertrouwen in.
De heer Van Dijk: De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorstellen. Hij maakt een compliment voor het
gelopen proces, met name de intensieve consultatie. Hij vraagt aandacht voor de slecht opkomsttijden. Hij
heeft van de commandant al de toezegging gekregen dat de oorzaken daarvan worden geanalyseerd en dat
vervolgens oplossingsscenario’s worden opgesteld.
Mevrouw Ligtelijn: De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorstellen. Zij vraagt aandacht voor de
veiligheid bij ouderen. De brandveiligheid bij met name zelfstandig wonenden is heel wat minder. Het zou
goed zijn om bij de uitvraag voor zorg tijdens het maatwerkgesprek daar rekening mee te houden.
De heer Gebben: De raad heeft ingestemd met de voorstellen. Hij wil de directie complimenteren met het
gelopen proces en de grote zorgvuldigheid die is betracht met betrekking tot de vrijwilligers. Het zou goed zijn
om meer aandacht te besteden aan mensen die langer thuis wonen.
De heer Slinkman: In zijn gemeente zijn de voorstellen als hamerstuk afgehandeld en akkoord bevonden. In
de brief aan het bestuur wordt aandacht gevraagd voor een afweging van doelen en risico’s. Tenslotte geeft
hij aan dat vrijwilligers grote waardering hadden voor het proces en zij zijn tevreden met de resultaten.
De heer Van Rumund: Hij sluit zich aan bij de vorige sprekers. Complimenten en in de raad zijn de voorstellen
als hamerstuk afgehandeld.
Mevrouw Van Wingerden: Ook in Rheden is het voorstel als hamerstuk behandeld. Zij had dit aan het begin
van het proces niet verwacht. Ook zij geeft complimenten. Zij heeft alle vertrouwen in de oplossing die in het
uiteindelijk voorstel is verwoord. Er is veel geïnvesteerd in de vrijwilligers. Dat heeft geholpen om vragen te
beantwoorden en dat geeft vertrouwen in het vervolg. Want we zijn nog niet klaar en we moeten ons bewust
zijn van de zorgen die zijn geuit.
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De heer Joosten geeft een reactie: Hij complimenteert de bestuurders voor hun inzet. Er is gekozen voor een
zeer intensieve route.
De zorgen voor de A15 in Lingewaard begrijpt hij. Er is in de DRO plannen gekeken naar ontwikkeling van de
komende 10 jaar. Maar hij is graag bereid toe te zeggen dat als er aanleiding is om het benodigd materieel te
herzien, dit dan ook te doen. Hij stelt verder dat het heel belangrijk is om nu een nieuw fundament te leggen.
Overal met dezelfde maat kunnen meten. Eén korps met lokale wortels.
Ten aanzien van de samenwerking met andere korpsen merkt hij op dat al met zeer veel korpsen op
verschillende manieren wordt samengewerkt. We zouden kunnen bekijken of er nog meer voordelen te halen
zijn. Landelijk is afgesproken dat als de nieuwe meldkamer er is, we dan helemaal zonder grenzen zouden
moeten werken.
Over de wijze van beantwoording merkt hij op dat de antwoorden soms wat technisch zijn omdat er nog
besluitvorming van het bestuur nodig is. Het proces heeft inderdaad lang geduurd. 3 maanden langer dan
gepland om een extra raadsinformatiecyclus mogelijk te maken.
Hij zal binnenkort nog een ronde maken langs alle posten waarbij hij zal beginnen bij posten waar nog veel
vragen zijn. Mocht er nog behoefte zijn aan uitleg in de raad dan is dat ook mogelijk.
In reactie op de opmerking van mevrouw Ligtelijn merkt hij op dat de zorg voor de brandveiligheid bij met
name zelfstandig wonende ouderen zeer belangrijk is. Daar hebben we de hulp van de wethouders in het
College hard nodig. We zijn als regio hier niet de eerste die dit probleem willen aanpakken dus het moet
mogelijk zijn.
Hij wijst vervolgens op de besluitvorming in het Veiligheidsberaad over RemBrand. Het Veiligheidsberaad
heeft ingestemd met de voorstellen. Er is nu overleg gaande om de resultaten van dit onderzoek eerder te
kunnen toepassen dan bij de wijziging van de wet. Dat is goed nieuws.
De voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid in tweede termijn te reageren op de voorstel dat ter
besluitvorming voor ligt.
Mevrouw Schuurmans: Zij is blij met de toezegging van de commandant en zij stemt in met het voorstel.
De heer De Ruiter: Hij stelt dat duidelijk moet zijn waar verantwoordelijkheden liggen en hoe rollen zijn
verdeeld. Dat moet ook terug te vinden zijn. We moeten aandacht hebben voor de lokale verbondenheid van
vrijwilligers en voor de zorgen die de vrijwilligers naar voren hebben gebracht. Er is een keuze gemaakt om
niet aan de posten te komen. Er zijn spanningen geweest over de verschillen tussen kazernes en posten.
Veel komt neer op een goede communicatie en aandacht voor draagvlak en vertrouwen aan de basis. Met in
achtneming van de gemaakte opmerkingen stemt hij in met het voorstel.
(De heren Kaiser en Kok komen binnen. De heer Kaiser neemt het voorzitterschap over)
De heer Kaiser excuseert zich voor de late binnenkomst. Hij geeft t.a.v. het agendapunt aan nauw betrokken
te zijn geweest bij het proces en hij complimenteert de commandant en de overige bestuurders. Zoals de
burgemeester van Lingewaard die laat zien een goede balans te hebben gevonden voor waar wij gezamenlijk
voor staan en voor de belangen waar zij als burgemeester voor staat.
Hij vraagt de heer Joosten te reageren op de woorden van de heer De Ruiter.
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De heer Joosten geeft aan dat hij zich goed kan voorstellen dat het voor de raad moeilijk is en dat zij het
vreemd vinden dat zij er niet over gaan.
De voorzitter concludeert dat de vergadering instemt met het voorstel over de DRO.
De heer Joosten merkt op dat voorzien is om op 12 uur een extra Brandweerjournaal uit te brengen omdat al
het personeel wil weten hoe de besluitvorming is verlopen. Hij zorgt daarbij dat de geuite zorgen zorgvuldig
verwoord zijn. Hij vraagt of ingestemd kan worden met deze communicatie en dit blijkt het geval.

b. Toom beleid
Ter besluitvorming
De heer Van Rumund vraagt naar de verdere implementatie. Hij merkt op dat er nog geen contact is geweest
met de gemeenten. Mevrouw Klein geeft mee dat het denkbaar is dat de juridische handhaving groter is dan
waarvoor capaciteit beschikbaar is. Dat vraagt om afstemming. De heer Joosten antwoordt dat het gemaakte
punt terecht is en aandacht zal krijgen. Handhaving is belangrijk. Hoewel we graag zoveel mogelijk willen
harmoniseren is de handhaving voorbehouden aan de individuele gemeenten. Verder merkt hij op dat over
een aantal jaren, medio 2020, door technische ontwikkelingen het aantal onterechte meldingen sterk zal
afnemen.
De voorzitter stelt vast dat met deze beantwoording door de vergadering wordt ingestemd met het voorstel.
c. Aanwijzing bedrijfsbrandweer
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

Ter besluitvorming

5.

Publieke Gezondheid / Ambulancezorg
a. Toezicht WMO
Ter informatie
De heer Schat geeft een toelichting. Er zijn twee soorten taken: inzet bij calamiteiten (dit loopt, deels VGGM
taak) en kwaliteitstoezicht. Dit laatste aspect zou eind van dit jaar verankerd moeten zijn. Hij is in gesprek om
te bezien hoe dit het beste kan worden gedaan. De bedoeling is deze taak risicogestuurd in te vullen. De
verwachting is deze taak in de tweede helft van dit jaar per gemeente nader in te vullen.
De heer Kok wil weten of de 2 subregio’s deze taak beiden bij 1 partij willen neerleggen. Hij is blij dat er
gepraat wordt over kwaliteit. In de procesbeschrijving wordt ook iets aangegeven over algemene
voorzieningen. Hij verzoekt ten aanzien van dit punt om terughoudendheid. De heer Schat neemt dit
aandachtpunt mee.
b. Aanbesteding forensische zorg
Ter informatie
De heer Schat legt uit dat de politie er voor zou kunnen kiezen de aanbesteding op te schuiven. Hij weet niet
hoe het afloopt. Twee regioburgemeesters brengen het aandachtspunt onder de aandacht bij de minister.
6.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing
a. Landelijke Meldkamer Organisatie
Ter besluitvorming
De voorzitter geeft aan dat het LMO dossier zeer ingewikkeld is en grote risico’s met zich mee draagt.
Mevrouw Schuurmans vult aan dat zowel op het personele vlak als op het gebied van de
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informatievoorziening, financiën en governancestructuur sprake is van grote complexiteit. De heer Joosten
vult aan dat op het gebied van de overdracht van mono-brandweer meldkamertaken het onwenselijk is dat
deze taken toch overgaan naar de LMO. Bij de ondertekening van het Transitieakkoord leek het er op dat alle
partijen hun mono meldkamertaken zouden overdragen aan de LMO. Het komt er nu op neer dat dit alleen het
geval zal zijn voor de mono-brandweertaken. Dit signaal is verwoord in een brief aan het Veiligheidsberaad.
De voorzitter stelt vast dat wordt ingestemd met het voorstel. Het is van belang dat de belangen van de
kolommen zorgvuldig afgewogen worden.
b. Programmaplan Informatievoorziening
Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met het voorstel.

Ter besluitvorming

c. Visitatie VGGM
Ter besluitvorming
De voorzitter wijst er op dat het eigenaarschap van de veiligheidsregio door de gemeenten een belangrijk punt
is. Er wordt ingestemd met het voorstel.
d. Brief chloortransporten
Ter informatie
De heer De Lange voert het woord mede namens andere gemeenten. Hij is niet gelukkig met de gang van
zaken. Er is een brief in vertrouwelijkheid ontvangen terwijl er ook behoefte is de Raad te informeren. Hij stelt
dat communicatie vanuit landelijk niveau zou moeten plaatsvinden.
De heer Van Asseldonk vult aan dat VGGM had geadviseerd terughoudend om te gaan met communicatie
terwijl er landelijk wel open is gecommuniceerd. Hij stelt dat het er om gaat dat er goede afspraken worden
gemaakt hoe hiermee wordt omgegaan.
De voorzitter neemt de gemaakte opmerkingen mee. Ook naar het Rijksherenoverleg en/of het
Veiligheidberaad. Niet goed afgestemde communicatie is een risico.
Mevrouw Van Wingerden vraagt om de problematiek van het goederenvervoer over de IJssellijn daar ook
onder de aandacht te brengen.
e. Regiogrensoverschrijdende risico’s in relatie tot Regionaal Risicoprofiel
Ter informatie
De heer Van Hout vraagt of er ook aandacht is geweest voor landsgrensoverschrijdende risico’s. De heer
Joosten antwoordt dat dit het geval is.
f. Multidisciplinair coördinatieplan infectieziektebestrijding
Voor kennisgeving aangenomen.

Ter informatie

7.
Rondvraag en sluiting
De heer Kok merkt op dat hij te laat was om aanwezig te kunnen zijn bij de bespreking van de begroting. Hij
stelt vast dat de besluitvorming hierover reeds genomen is. Hij wil graag opmerken dat Arnhem niet kan
instemmen met de voorgelegde begroting. Arnhem zit in buitengewoon zwaar weer en moet op de kleintjes
letten. Hij wil samen met de directie van VGGM kijken naar de mogelijkheden die hier voor zouden kunnen
zijn.
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De heer Schat wijst er op dat Noor Schreuder VGGM gaat verlaten. Hij nodigt de AB-leden uit voor een
minisymposium op 8 oktober over jeugd en zedenincidenten.
Mevrouw Van Wingerden was erg tevreden over de ondersteuning die Mw. Schreuder heeft geboden en wil
graag het signaal geven dat er een goede vervanging zou moeten komen.
De heer Garrels geeft aan graag een kennismakingsbezoek aan de leden van het AB af te willen leggen.
De heer Klein Molekamp vraagt aandacht voor het veilig opruimen van oude explosieven. Er zijn situaties
denkbaar waarbij hij bij een vondst beroep moet doen om de hulp van buurgemeenten. De voorzitter deelt het
standpunt dat het goed is om hierover met buurgemeenten afspraken over te maken.
De heer Joosten meldt dat met betrekking tot het realistische oefenen recentelijk in enkele gevallen sprake is
geweest van ongewenste situaties, m.n. rookoverlast. Daarom heeft hij besloten de oefenen voorlopig even
stil te leggen tot september.
De voorzitter vraagt aandacht voor de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Brandweermonument. Een zeer
indrukwekkende bijeenkomst.
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag. De voorzitter dankt mevrouw Van Wingerden voor haar
inspanningen als voorzitter van deze vergadering en hij sluit de vergadering.
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Besluitenlijst AB Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden /
Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid d.d. 24 juni 2015
A. De gezamenlijke vergadering stelt het verslag en besluitenlijst vast van de vergadering van 11
maart 2015.
B. De gezamenlijke vergadering stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen
stukken
C. De gezamenlijke vergadering stemt in met de inhoud van de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling.
D. De gezamenlijke vergadering neemt het advies van de Financiële Commissie over.
E. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 vast.
F. De gezamenlijke vergadering stemt in met het voorstel over de compensatie van BTW-lasten voor
onderhoud van kazernes.
G. De gezamenlijke vergadering stemt in met de besluitvorming over DRO.
H. De gezamenlijke vergadering stemt in met het aangepaste TOOM beleid.
I.

De gezamenlijke vergadering stemt in met het voorstel om ten aanzien van een aantal specifiek
benoemde bedrijven geen aanwijzing te geven om een bedrijfsbrandweer in te richten.

J.

De gezamenlijke vergadering stemt in de reactie op de documenten over de LMO.

K. De gezamenlijke vergadering stemt in met reactie op het programmaplan informatievoorziening.
L. De gezamenlijke vergadering stemt in het voorstel over de visitatie van de Veiligheidsregio.

