Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen
Vergadering:

15 april 2016

Datum/Nr.

Onderwerp

Het AB besluit:

20160415.4

Jaarverslag en jaarrekening 2015

1.
2.

20160415.5

Verrekening lokale heffingen huisvesting

1.

20160415.6

Begroting 2017

1.
2.
3.

4.

20160415.7
20160415.8

Incidentbestrijdingsplan aardbevingen
Beleidsplan veiligheidsregio en regionaal
risicoprofiel

1.
2.
3.

20160415.9
20160415.10

Rapportage Systeemtest
Wijziging directie GKG en aanwijzing
coördinerend functionarissen

1.
1.

2.

de jaarstukken VRG 2015 inclusief accountantsrapport ter kennisgeving aan te
nemen;
de jaarstukken VRG 2015 inclusief accountantsrapport ter kennisgeving voor te
leggen aan de raden.
de kosten voor de gemeentelijke belastingen en heffingen vanaf 2017 op te
nemen in de begroting van de VRG.
de conceptbegroting 2017 vast te stellen en ten aanzien van de verdeling de
gemeenschappelijke regeling (art 24a) te hanteren;
in afwijking van de financiële verordening en voorgaande jaren in deze
begroting geen indexering voor loon en prijsstijgingen op te nemen;
de uitzetting van lasten wegens loon en prijsstijgingen, brandveilig ondernemen
Eemshaven, het invlechten van opleidingskosten en het knelpunt binnen de
gemeentelijke kolom (totaal €982.000) in 2017 te financieren uit incidentele
vrijval kapitaallasten en BTW voordeel meldkamer;
tot uitzetting van de begroting ten behoeve van huisvesting (totaal €614.000)
conform geaccordeerd beleid inzake kapitaallasten nieuwbouw, uitbreiding van
de beheerformatie met 1,5 fte en de kosten voor lokale heffingen;
het Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen vast te stellen.
het Regionaal Risicoprofiel en het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016
- 2019 definitief vast te stellen;
de voorzitter van het Directieberaad Crisisbeheersing te verzoeken het
algemeen bestuur jaarlijks te informeren over de voortgang van de
beleidsrealisatie.
het testrapport systeemtest 2015 ter kennisgeving aan te nemen.
kennis te nemen van de wijzigingen ten aanzien van de Coördinerend
functionarissen bevolkingszorg en de samenstelling van de directie Gemeentelijke
Kolom;
aan te wijzen als coördinerend functionaris bevolkingszorg:
a. Mevrouw M.P. De Wilde, gemeentesecretaris van Haren;
b. De heer E. Paré, gemeentesecretaris van Grootegast.

20160415.11

Rampenbestrijdingsplan Klesch Aluminium
Delfzijl B.V.

20160415.12

Normenkader 2016

1. het rampbestrijdingsplan Klesch Aluminium Delfzijl B.V. vast te stellen;
2. het rampbestrijdingsplan Klesch Aluminium Delfzijl B.V. per 1 juni 2016 in
werking te laten treden.
1. het normenkader voor 2016 vast te stellen.

