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:

Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf

Samenvatting
Het veiligheidshuis heeft te maken met verschillende ontwikkelingen bij de ketenpartners die tot
gevolg hebben dat ze anders moeten gaan werken. Conform het Landelijk Kader
Veiligheidshuizen is de focus verlegd naar advisering en (proces)regie op de aanpak van
ketenoverstijgende, complexe casuïstiek. In 2016 zijn hier de eerste ervaringen mee opgedaan,
maar dit gaat niet vanzelf. Om de gemeentelijke regierol op zorg en veiligheid te bevorderen,
verstrekt het Algemeen Bestuur van het RVML de gemeentesecretarissen opdracht om deze
verbinding in alle gemeenten te stimuleren en te ontwikkelen.
Voorgesteld besluit :
De vastgestelde kadernota en begroting 2018 en concept-jaarrekening 2016 en het
bestuursverslag van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf voor kennisgeving aan te
nemen.
Inleiding/probleemstelling:
Het veiligheidshuis biedt, ook al is het geen Gemeenschappelijke Regeling, ook haar begroting
2018 en jaarrekening 2016 aan. Het doel hiervan is u informeren en u tevens op de hoogte
brengen van ontwikkelingen rondom en in het veiligheidshuis en de richting die is ingeslagen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In uw vergadering van 30 maart 2017 heeft u een positieve zienswijze gegeven op de kadernota
en begroting 2018.
Beoogd resultaat:
Aanbieden van de jaarrekening en u informeren over toekomstige ontwikkelingen.
Keuzemogelijkheden:
Het veiligheidshuis heeft te maken met verschillende ontwikkelingen bij de ketenpartners die tot
gevolg hebben dat ze anders moeten gaan werken. Conform het Landelijk Kader
Veiligheidshuizen is de focus verlegd naar advisering en (proces)regie op de aanpak van
ketenoverstijgende, complexe casuïstiek. In 2016 zijn hier de eerste ervaringen mee opgedaan,
maar dit gaat niet vanzelf. Om de gemeentelijke regierol op zorg en veiligheid te bevorderen,
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verstrekt het Algemeen Bestuur van het RVML de gemeentesecretarissen opdracht om deze
verbinding in alle gemeenten te stimuleren en te ontwikkelen.
Financiële gevolgen en dekking:
De in de begroting 2018 gevraagde bijdrage van de gemeente á € 3.174,- past binnen de
gemeentelijke begroting.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Uitvoering en evaluatie:
De resultaten van de opdracht aan de gemeentesecretarissen zal in de toekomst aan u bekend
gemaakt worden.
Voorstel:
De vastgestelde kadernota en begroting 2018 en concept-jaarrekening 2016 en het
bestuursverslag van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf voor kennisgeving aan te
nemen.
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Bijlagen ter inzage:
1. Aanbiedingsbrief d.d. 12 april 2017
2. Kadernota en begroting 2018
3. Jaarrekening 2016
4. Bestuursverslag 2016
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Raadsbesluit
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