Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen
Vergadering:

8 juli 2016

Datum/Nr.

Onderwerp

Het AB besluit:

20160708.4

Begroting 2017

20160708.4

Regionaal dekkingsplan 2016-2020

20160708.6

Evenementenveiligheid

20160708.7
20160708.8

DB portefeuille
Jaarstukken 2016

1. te kiezen voor variant 1b ten aanzien van het dempen van de effecten van de herijking
en indien verantwoord over te gaan tot het verrekenen van het verwachte
rekeningresultaat 2016, met een maximum van € 200.000, voor de nadeelgemeenten;
2. de zienswijzetermijn voor de begroting 2017 inclusief het dempingsvoorstel te
verlengen tot 7 september 2016;
3. uitstel voor het indienen van de beleidsbegroting 2017 aan te vragen bij de provincie;
4. de effecten van de herijking inclusief de demping over het jaar 2016 in samenhang te
bezien met het resultaat 2016 en op basis daarvan de definitieve gemeentelijke bijdrage
voor 2016 alsnog te bepalen.
1. Het Regionaal Dekkingsplan 2016 - 2020 in concept vast te stellen en ter consultatie te
verzenden naar de gemeenteraden in de Veiligheidsregio Groningen en naar de
veiligheidsregio’s Fryslân en Drenthe.
2. De berekende opkomsttijden voor de kazernes te hanteren als na te streven referentie,
waarbij er vanzelfsprekend voortdurend naar wordt gestreefd zo snel mogelijk ter
plaatse te zijn.
3. Te accepteren dat de ‘normtijden’ uit het Besluit veiligheidsregio’s in veel gevallen niet
worden gehaald.
4. Aanvullend in te blijven zetten op het versterken van risicobeheersing en het
optimaliseren van incidentbestrijding en daar de gegevens uit het brandrisicoprofiel
nadrukkelijk bij te betrekken, evenals de denkrichtingen van het project RemBrand.
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de implementatie van de multidisciplinaire
leidraad publieksevenementen en de beleidskeuzes ten aanzien van
evenementenveiligheid uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2019;
2. kennis te nemen van de aanbevelingen uit het inspectierapport “Meer aandacht nodig
voor veiligheid & volksgezondheid bij publieksevenementen”.
1. De heer Michels aan te wijzen als portefeuillehouder bedrijfsvoering en penningmeester
1. het accountantsverslag ter kennisgeving aan te nemen;
2. de jaarstukken VRG 2015 inclusief de hierin opgenomen resultaatbestemming vast te
stellen.

