
 

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 
 

 

Vergadering:    22 juni 2018 
 

Datum/Nr. Onderwerp Het AB besluit: 
20180622.5 Inrichting repressieve brandweerzorg 

regiobeeld Groningen 
1. Kennis te nemen van het Regiobeeld 01- Groningen “Inrichting repressieve 

brandweerzorg” van de Inspectie Justitie en Veiligheid van november 2017; 
2. In te stemmen met de uitvoering door VRG van de aanbevelingen in het rapport. 

20180622.6 Besluit samenstelling 
basisbrandweereenheden 

1. de basisbrandweereenheid in Veiligheidsregio Groningen is de tankautospuit met een 

bezetting van 6 personen (1 bevelvoerder, 1 chauffeur en 4 manschappen). 

2. Veiligheidsregio Groningen toe te staan dat een brandweereenheid onderbezet uitrukt 

(minimaal 1 bevelvoerder, 1 chauffeur en 2 manschappen) wanneer de eenheid als 

gevolg van een probleem in de beschikbaarheid van brandweerpersoneel niet kan 

uitrukken. Met het toestaan van onderbezet uitrukken verbindt Veiligheidsregio 

Groningen zich aan de kaders van het Landelijk kader Uitruk op Maat. 

 

20180622.7a Aangepaste financiële verordening Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, 
gelet op:  

- artikel 212 Gemeentewet;  

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;  

- de Wet veiligheidregio’s;  

- het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten,  

besluit:  

onder intrekking van de Financiële verordening Veiligheidsregio Groningen 1 januari 2016, 
vast te stellen de volgende financiële verordening voor het openbaar lichaam van de 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen met terugwerkende kracht op 1 
januari 2018. 
 

20180622.7b Normenkader 2018 het normenkader voor 2018 vast te stellen. 
 

20180622.7c Intern controleplan 
 

gaat akkoord met het intern controleplan 

20180622.8 Procedure financiële stukken VRG 1.  De gebruikelijke route bij financiële stukken in hoofdlijnen te blijven volgen, zodat 
alle vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten kennis kunnen nemen 
van de ontwerpbegroting (of begrotingswijzigingen) voordat deze naar hun colleges 



 

en raden gaan, maar daarbij wel scherper te zijn op de formulering van de dicta: er 
is namelijk pas sprake van ‘vaststellen’ wanneer het AB de ontwerpstukken inclusief 
zienswijzen bespreekt, dus niet voorafgaand aan verzending naar de raden; 

2.  in het vervolg ook bij begrotingswijzigingen een begeleidende brief voor de raden bij 
te voegen (zoals gebruikelijk bij de ontwerpbegroting), zodat het te volgen traject 
voor alle betrokkenen helder is. 

 

20180622.10 Notitie stand van zaken bezetting team 
Bevolkingszorg 

1.Kennis te nemen van de tussenrapportage over het wegwerken van de tekorten in  
het leveren van medewerkers aan Team Bevolkingszorg; 
2. Het DB opdracht te geven voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 
november 
2018 opnieuw informatie over de stand van zaken aan te leveren, en de ontwikkelingen te 
blijven monitoren. 
 

20180622.11 Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren en 
handhavingsbeleid industriële veiligheid 

het Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweer en het Handhavingsbeleid industriële veiligheid vast te 
stellen. 
 

20180622.11b Samenstelling Dagelijks Bestuur VRG - dat de heer Kuin wordt aangesteld als portefeuillehouder brandweer; 
- dat de heer Beukema wordt aangesteld als portefeuillehouder crisisbeheersing; 
- dat de heer Hoekstra de portefeuilles GHOR en Bevolkingszorg houdt; 
- dat de heer Michels de portefeuille dienstverlening/ financiën houdt. 
 

 


