Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen
Vergadering:

3 juli 2015

Datum/Nr.

Onderwerp

Het AB besluit:

20150703.1

Convenant bluswatervoorziening

20150703.5

Verordening auditcommissie.

20150703.6

Ontwikkeling BON

20150703.7

LMO

20150703.8a

Jaarrekening

20150703.8b

Begroting

20150703.9

Voortgang bestuurlijke afspraken en
ontwikkeling gemeentelijke kolom

20150703.10
20150703.11

Visitatie/zelfevaluatie
Rampenbestrijdingsplan Chemiepark

1. kennis te nemen van de geactualiseerde versie van de Overeenkomst levering
bluswater;
2. de Overeenkomst levering bluswater vast te stellen;
3. de Overeenkomst levering bluswater te ondertekenen (burgemeester Den
Oudsten namens de veiligheidsregio en namens de gemeenten).
1. de verordening op de auditcommissie vast te stellen;
2. Mevrouw Van Beek, mevrouw Galama en de heer Wiersma te benoemen als
leden van de auditcommissie.
1. in te stemmen met de vernieuwing van de vakbekwaamheidsorganisatie NoordNederland onder de aansturing van de drie regionaal commandanten brandweer;
Daarbij nemen de commandanten op functionele titel deel aan het bestuur;
2. gezamenlijk eventuele transitiekosten samenhangend met beslispunt 1 te
dragen;
3. in te stemmen met de vereenvoudiging van de juridische structuur van de BON
Holding;
4. in te stemmen met de aflossingen van de leningen door de BON.
1. in te stemmen met de concept reactie op de regionale consultatie LMO
documenten;
2. het aanwijzen van het directieberaad MkNN en het Samenwerkingsbestuur
MkNN als regionale stuurgroep tijdens de transitie LMO.
1. het jaarverslag en de jaarrekening VRG 2014 (inclusief resultaatbestemming)
vast te stellen;
2. het accountantsrapport ter kennisgeving aan te nemen.
1. de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Groningen conform het ontwerp vast te stellen.
1. in te stemmen met de te volgen stappen ten aanzien van de evaluatie van de
hoofdstructuur en de gemeenschappelijke regeling;
2. in te stemmen met de tussenstap in de transitie van de GKG naar de VRG.
1. een visitatie uit te laten voeren in mei 2016.
1. het rampenbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl vast te stellen;
2. het rampenbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl per 1 oktober 2015 in werking te
laten treden.

Datum/Nr.

Onderwerp

20150703.12

Vereveningsfonds

De 23 burgemeesters besluiten om het vereveningsfonds af te schaffen omdat:
1. er geen sprake is van grote onevenredige voordelen voor een of meerdere
gemeenten als gevolg van de ontstane vacatureruimte bij de veiligheidsregio;
2. het grootste gedeelte van de leverende gemeenten een beroep doet op de
hardheidsclausule en het restant het voornemen uitspreekt dit ook te gaan
doen.

