
Aan de leden van de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u een agenda en de stukken voor de vergadering van de 
Bestuurscommissie Openbare Veiligheid (BCOV) op maandag 29 juni 2020.

De vergadering zal plaatsvinden via MS Teams en start om 15.00 uur. 
Aangezien diezelfde middag ook een BT plaatsvindt, is de vergadertijd van 
BCOV en AB samen beperkt tot één uur (dus tot uiterlijk 16.00 uur).

Voorafgaand aan de BCOV vergadering, om 14.30 uur, zal op verzoek van de 
stuurgroep VT de laatste conceptversie van de regiovisie aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling in Kennemerland (muv Uitgeest) aan u worden 
gepresenteerd, door de projectleider, Lida Hoek. Dit gebeurt samen met de 
leden van de bestuurscommissie PG&MZ.
Ook dit vindt plaats via MS Teams. U ontvangt hiervoor een aparte 
vergaderlink.
 

Met vriendelijke groet,
Namens de secretaris, de heer Schippers

Marja Kreuk

Pagina 1 van 2

19 juni 2020
M.F. Kreuk
06-10318381
mfkreuk@vrk.nl
agenda en stukken BCOV

Datum

Contactpersoon

Doorkiesnummer

E-mail adres

Onderwerp



AGENDA BCOV 29 juni 2020

0. Voorafgaand aan de vergadering (om 14.30 uur), presentatie 
conceptregiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
in Kennemerland (bijlage), gezamenlijk met de 
bestuurscommissie PG&MZ

1. Opening en mededelingen

1.1 Vaststelling besluitenlijst van 6 april 2020 bijlage

1.2 Termijnagenda BCOV/AB bijlage

2. Ter advisering AB/DB 

2.1 Advies AB over zienswijzen jaarverslag en begroting bijlage

2.2 Advies AB over begrotingswijzigingen nav 1e berap bijlage

2.3 Advies AB over opdracht evaluatie Covid-19 nazending

3 Beeldvorming

3.1 Uitvoering taken brandweer 2e helft 2020 presentatie

4 Voor kennisgeving

4.1 Rapport IFV Betrokkenheid gemeenteraden bij veiligheidsregio’s bijlage

4.2 Brief Inspectie JenV over onderzoek bluswatervoorziening bijlage

5. Rondvraag en sluiting
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