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Bijlage

A. Tweede brief bestuurlijke stuurgroep aan algemeen besturen

Besluit
Het algemeen bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de brief van de bestuurlijke stuurgroep met betrekking tot stand van zaken
Strategisch Programma Drieslag;
2. onder voorwaarde van budgetneutraliteit, ter bevordering van gelijkvormig optreden bij
incidentbestrijding en uitwisselbaarheid, het IOTO-beleid vast te stellen;
3. het Strategisch Programma Drieslag per 1 april 2021 te beëindigen, waarbij de bestuurlijke
stuurgroep in functie zal blijven tot het moment dat er duidelijkheid is over het beëindigen van
het project basisoefen- en trainingscentrum brandweer, danwel het voortzetten daarvan met één
of meer aanvullende participerende overheidspartijen na afronding van de verkenning daartoe.
Aanleiding
Het Strategisch Programma Drieslag is opgezet op basis van het in uw bestuur in het najaar van 2019
vastgestelde Programmaplan om samenwerking van onze drie veiligheidsregio’s tot stand te brengen
op een drietal daarvoor in aanmerking komende onderdelen:
 Interregionaal veiligheidsbureau (IVB) voor de nabije interregionale crisisorganisatie;
 Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC);
 Interregionale meldkamer processen (IMPbc).
Op 11 februari 2021 heeft de bestuurlijke stuurgroep drieslag de conclusie getrokken dat het
Strategisch Programma Drieslag, na uitvoering van de herijking van de desbetreffende onderdelen
van het programma, per 1 april 2021 kan worden beëindigd. De bestuurlijke stuurgroep stelt uw
bestuur voor daartoe op basis van deze voorliggende brief te besluiten.
Motivering bij voorgestelde besluiten
Na afronding van twee van de drie onderdelen (projecten), zal vanaf 1 april 2021 een gezamenlijke
verkenning voor het realiseren van een oefencentrum worden voortgezet met één of meer
aanvullende participerende overheidspartij(en). De bestuurlijke stuurgroep zal in functie blijven tot
het moment dat er duidelijkheid is over het beëindigen van het project danwel het voortzetten
daarvan met één of meer aanvullende participerende overheidspartijen na afronding van de
verkenning daartoe. Besluitvorming daarover zal aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.
Financiële consequenties en communicatie
Geen. Het algemeen bestuur wordt tijdens de reguliere vergaderingen op de hoogte gehouden.
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