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2. Toelichting
Op 28 september jl. is een vergadering geweest van het Veiligheidsberaad. Het concept-verslag van
deze vergadering is bijgevoegd. In de AB-vergadering zal de voorzitter een mondelinge
terugkoppeling geven van de vergadering.
De eerstvolgende vergadering van het Veiligheidsberaad is op 23 november a.s.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
1.

Concept-verslag Veiligheidsberaad 28 september 2012

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl
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A.4 Bijl.

Aan:

Veiligheidsberaad

Doorkiesnummer:

Datum:

026-355.24.99

Datum poststempel

Van:

Onderwerp:

Bureau Veiligheidsberaad

Verslag vergadering Veiligheids- Mitland, Utrecht

Locatie:

beraad d.d. 28 september 2012

CONCEPT VERSLAG
Aanwezigen: de heer A. Wolfsen (voorzitter), mevrouw W.R. de Boer (secretaris), de heer
J.C.G.M. Berends, de heer P.I. Broertjes, heer P.M. Bruinooge, de heer H.M.F. Bruls, de heer
F.J.M. Crone, mevrouw G.H. Faber, de heer O. Hoes, de heer H.J.J. Lenferink, de heer J.A.H. Lonink,
de heer H.J. Meijer, de heer P. Noordanus, de heer P.E.J. den Oudsten, de heer A.G.J.M. Rombouts,
de heer B.B. Schneiders.
Afwezig met kennisgeving of met vervanging: de heer J.J. Van Aartsen, de heer A. Aboutaleb, de heer
A.A.M. Brok, de heer W. Dijkstra, de heer R. van Gijzel, de heer K.S. Heldoorn, mevrouw A. Jorritsma,
mevrouw P.C. Krikke, de heer E.E. Van der Laan, de heer J.P. Rehwinkel,
Ambtelijk aanwezig: de heer K.N.H. Dekker (LOCGS), mevrouw E. Fallon (bureau VB), de heer
E.M. d'Hondt, de heer J.A. Rijpma (bureau VB), de heer S. Wevers (RRC)
Genodigden: de heer E.S.M. Akerboom (NCTV), de heer W. van Gemert (NCTV/Dir. NCBC), de heer
A.H.P. van Gils (gemeente Amsterdam).
Notulist: de heer A.B. van der Kooij (NSNL)
algemeen
01. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Aleid Wolfsen opent de vergadering en heet de leden van het Veiligheidsberaad, alle
overige aanwezigen en in het bijzonder de drie gastinleiders, de heren Akerboom, Van Gemert en Van
Gils, van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
02. Vaststelling verslag Veiligheidsberaad 25 mei 2012
Zowel inhoudelijk als tekstueel is er vanuit de vergadering geen commentaar op het verslag van het
Veiligheidsberaad d.d. 25 mei 2012. Met dank aan de notulist stelt de voorzitter het verslag daarom
ongewijzigd vast.
03. Ingekomen en uitgaande stukken
Ten aanzien van het overzicht ingekomen en uitgaande stukken zijn er geen vragen of opmerkingen.
04. Actualiteiten en mededelingen
Opkomsttijden brandweer
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Portefeuillehouder Lonink memoreert het recente inspectierapport en de daaropvolgende brief van de
minister, vooral bedoeld voor regio's die niet op 50% dekking zitten. De heer Lonink onderstreept het
belang van eensluidende reacties uit de regio, waarbij niet vergeten moet worden om in te gaan op
het thema van de dekkingsplannen.
De heer Crone vraagt hoe het proces nu verder zal verlopen, gelet op de opstelling van de minister
over de opkomsttijden.
De heer Lonink geeft aan dat het thema opkomsttijden onderdeel zal uitmaken van de evaluatie van
de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De minister gaat uit van de huidige wetgeving, maar vanuit de sector
wordt hij met nadruk gewezen op het gehele 'complex' ten aanzien van brandveiligheid. Intussen richt
– vooral vanuit wetenschappelijke invalshoek – de sector zich op het ontwikkelen van nieuwe,
prestatiegerichte normen.
De voorzitter onderstreept dat regio's alle elementen van brandveiligheid ook prominent dienen in te
brengen bij de komende evaluatie Wvr.
04a. GHOR - GGD
Portefeuillehouder Meijer wijst op de brief d.d. 18 september jl. van GHOR en GGD die bij de
vergaderstukken is gevoegd. De verenigingen van GHOR NL en GGD NL worden samengevoegd en
er komt één ondersteuningsbureau. De bestuurlijke aandachtspunten zijn uitgebreid aan de orde
gekomen in de BAC GHOR. Ook heeft de heer Meijer constructief overleg gevoerd met de VNG en
GHOR NL. Belangrijke aandachtspunten zijn: de herkenbaarheid van GHOR binnen de nieuwe
vereniging, het intact houden van de bestuurlijke bovenbouw, de advisering aan het DB/VB, de
samenwerking met het bureau VB en een transparante financiering. In voornoemde brief onderstrepen
GHOR en GGD het belang van goede afspraken over de randvoorwaarden.
04b. Landelijke meldkamerorganisatie
Portefeuillehouder Lenferink licht toe dat de stuurgroep onder leiding van voorzitter Eenhoorn
inmiddels is gestart met de werkzaamheden. Het zoeken naar locaties verloopt in de ene regio
voorspoediger dan in de andere. Dat proces behoeft aandacht om te voorkomen dat er vertraging
wordt opgelopen. Een ander lastig punt is de discussie over desintegratieschade en frictiekosten.
Daarvoor wil het ministerie geen aparte financiering beschikbaar stellen; de financiering moet via
lopende budgetten gedekt worden. Stuurgroepvoorzitter Eenhoorn hoopt in november met
discussievoorstellen te komen.
De heer Hoes vindt het belangrijk om te voorkomen dat de opschaling die start in 2015 (te) snel wordt
gevolgd door een nieuwe opschalingsronde.
In zijn reactie geeft de heer Lenferink aan dat onderzoek al heeft uitgewezen dat verdere opschaling
geen besparing oplevert, maar eerder zou kunnen leiden tot grotere (onwenselijke) risico's.
De heer Bruls vraagt aandacht voor het openhouden van de decentrale optie voor het mono domein
en de heer Crone voor al gedane investeringen door reeds samengevoegde meldkamers, zoals de
centrale meldkamer Noord-Nederland.
In zijn reactie geeft de heer Lenferink aan dat er diverse zaken zijn waarover lastige discussies
spelen: het multidisciplinaire uitvraagprotocol, de reikwijdte van de uitvraag en de overgang naar het
mono domein ('knip' is nog niet gedefinieerd) alsmede financiële aspecten zoals
‘vereveningsvraagstukken’ in situaties waarin regio's al geïnvesteerd hebben in samengevoegde
meldkamers. Bij dit laatste aspect stipt de heer Lenferink aan dat het bij de toekomstige
meldkamerorganisatie wel over een geheel nieuwe 'constructie' gaat, met één virtuele (landelijke)
centrale en tien vestigingslocaties. Dit neemt niet weg dat er gewaakt dient te worden voor situaties
waarbij dubbelbetaling dreigt voor regio's die al geïnvesteerd hebben in samenvoeging(en).
Portefeuillehouder Lenferink geeft aan goede nota te hebben genomen van de opmerkingen vanuit de
vergadering.
04c. Project netcentrisch werken
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Portefeuillehouder Lenferink memoreert de recente kortgedinguitspraak in het voordeel van
NIFV/Netcentrisch Werken. Voorlopig wordt er dus verder gewerkt met LCMS 1.4. In twintig regio's
wordt 1.4 al gebruikt als centraal systeem en twee regio's zullen binnenkort volgen. Met de regio's
Twente, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden worden afspraken gemaakt over het
werken met de zogenoemde ‘workaround’ optie en over het in de toekomst aansluiten bij het centrale
systeem.
thematische verdieping
04d. Cybersecurity en continuïteitsmanagement (Akerboom, Van Gemert, Van Gils)
De heer Akerboom licht toe dat cybersecurity een belangrijk onderdeel is van de opdracht aan de
NCTV. Samen met zijn mede-inleiders zal hij drie invalshoeken belichten:
1. de kwetsbaarheid van de eigen systemen van de overheid;
2. de kwetsbaarheid van systemen ten aanzien van de vitale sectoren in de veiligheidsregio's;
3. de kwetsbaarheid als gevolg van de enorme ontwikkelingen en de (operationele) snelheid op het
vlak van de 'social media'.
Bij cybersecurity is een veilig internet cruciaal, maar de werkelijkheid van veilig internet is erg
complex. De hoeveelheid data neemt in hoog tempo enorm toe en daarnaast is het internet van
oorsprong bedoeld om gebruikers te verbinden en niet om ze uit te sluiten. Daarom zijn snelle detectie
van incidenten en vervolgens snelle respons van groot belang.
Ook geeft de heer Akerboom aan dat de overheid op nationaal niveau bezig is om zich fors te
organiseren. Veel cyberincidenten hebben namelijk een landelijke uitstraling. De Cyber Security
Strategy is opgesteld, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Cyber Security Raad
werden geformeerd en met regelmaat wordt het actuele 'cybersecuritybeeld' voor Nederland
uitgebracht.
Tevens is er nieuwe wetgeving in voorbereiding die vitale bedrijven zal verplichten om digitale
inbreuk(en) op de beveiliging (security breaches) te melden.
Over het thema 'Continuïteit' geeft de heer Akerboom aan dat het voor de veiligheidsregio's van
cruciaal belang is dat de eigen organisatie evenals de vitale systemen in de regio blijven functioneren.
Gelet op de steeds toenemende kwetsbaarheid zijn deugdelijke continuïteitsplannen essentieel. Niet
alle veiligheidsregio's hebben hun continuïteitsplannen gereed en dat is een zorgelijke situatie.
Met de inzet van specialisten en gebruikmakend van het modelplan kan de NCTV de regio's
assisteren bij het formuleren van continuïteitsplannen.
In de richting van de veiligheidsregio's onderstreept de heer Akerboom de volgende actiepunten:
- neem passende maatregelen om de eigen systemen te beveiligen;
- steun het voorstel voor de Informatie Beveiligingsdienst van VNG/KING;
- zorg eind 2013 voor het beschikbaar hebben van up-to-date continuïteitsplannen;
- oefen op cyberscenario's (NCTV is beschikbaar voor assistentie).
De heer Van Gemert (Nationaal Cyber Security Centrum)
Bij de cyberproblematiek gaat het niet alleen om actoren, maar ook om het niet veilig zijn van
systemen (hardware, software, platforms, applicaties). De dreiging in de vorm van cybercrime wordt
complexer en groter. Kwaadwillenden zijn in staat om zwakheden van systemen te misbruiken en de
doorsnee internetgebruiker heeft onvoldoende kennis om zich te beschermen tegen digitale
'aanvallen'.
Opvallend is dat het bij een deel van de incidenten (slechts) gaat om het oplossen van simpele
kwetsbaarheden. Maar het blijkt dat er simpelweg te laat wordt gereageerd.
Kortom, er is nog steeds sprake van een te lage weerstand tegen cyberincidenten en cybercrime.
Onder de NCTV valt het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) en de heer Van Gemert geeft aan
dat de aandacht bij het NCSC vooral is gericht op het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting
bij cyberincidenten. Belangrijke taken van het NCSC zijn onder meer:
Bijlage agendapunt A.4 AB VRHM 08-11-2012

3

- het bij een crisis het coördineren van de response;
- het bij crises leveren van technische kennis; - het bieden van een continu (24 uur per dag)
bereikbaar aanspreekpunt
Casus DigiNotar
Bij de bespreking (de heren Akerboom en Van Gils) van de casus DigiNotar komen onder meer de
volgende aandachtspunten naar voren:
• De casus DigiNotar heeft geleerd dat transparantie naar de gebruikers, adequate maatregelen en
een snelle response van doorslaggevend belang (kunnen) zijn.
• Naast een snelle detectie van cyberaanvallen is informatie-uitwisseling cruciaal. Daarbij dienen
bedrijven, overheden en gespecialiseerde ('intelligence') organisaties te streven naar optimale
samenwerking. Zodra het erop aankomt moet er gezamenlijk, snel en robuust ingegrepen kunnen
worden.
• Bij gemeenten bleek dat er onvoldoende zicht was op de ins en outs van de eigen ICT en de invloed
van geblokkeerde certificaten op allerlei primaire processen. Het uitzoekwerk vergde (onnodig) veel
tijd.
• Gemeentelijke ICT-governance dient veel beter ingericht te worden; transparant, geen versnippering
en met centraal en deskundig management.
• De tijd dat verkeersregelinstallaties, slagbomen, bruggen, sluizen, waterkeringen en andere fysiek
werden bediend ligt ver achter ons. Steeds dient er daarom te worden stilgestaan bij de implicaties
van alle vitale zaken die tegenwoordig op afstand, digitaal en via ICT-processen aangestuurd worden.
De voorzitter dankt de heren Akerboom, Van Gemert en Van Gils voor hun inbreng en vervolgens
wisselen zij met de vergadering van gedachten en daarbij komen onder meer de volgende punten aan
de orde:
• Op bestuurlijk niveau is een overkoepelende, internationale cyberorganisatie nog in opbouw.
• BZK is bezig, mede geadviseerd door de NCTV, om eisen te formuleren waaraan gemeentelijke ICTsystemen zouden moeten voldoen. Om onnodige duplicering van inspanningen te vermijden is
landelijke afstemming van groot belang.
• Ten aanzien van de kosten van het op een hoger plan brengen van cybersecurity, mag niet uit het
oog worden verloren dat standaardisering een positief effect zal hebben op het kostenniveau.
• Ten aanzien van de communicatiesystemen van publiek kwetsbare functionarissen is het belangrijk
om nimmer uit het oog te verliezen dat iedereen in principe mee kan lezen en/of luisteren.
• Regionaal kan gestart worden met een brainstorm door directeuren veiligheidsregio en de
respectievelijke ICT-specialisten en sleutelfiguren. • Belangrijk aandachtspunt is het robuust maken
van het webbased LCMS. De NCTV en de portefeuillehouder van het Veiligheidsberaad gaan hiermee
aan de slag.
• Continuïteitsplannen (hoog te agenderen) moeten per regio worden opgesteld op basis van de lokale
omstandigheden en kwetsbare situaties en sectoren. De NCTV heeft daarvoor een goed sjabloon. Het
zoveel mogelijk uniform toepassen vergroot de efficiency, de uitwisselbaarheid en de slagvaardigheid.
Afgesproken wordt dat het DB/VB, in samenwerking met de NCTV, concrete plannen ontwikkelt,
initiatieven bundelt, kennis uitdraagt en voorstellen doet aan het Veiligheidsberaad. Hierbij wordt
gedacht aan een pilot in een of twee veiligheidsregio's; Limburg-Zuid en Twente zijn onder
voorwaarden bereid om een trekkersrol op zich te nemen. In samenwerking met de NCTV (aangevuld
met praktijkervaringen vanuit de G4) en waar mogelijk met inbegrip van andere VNG / KING en
expertisecentra (universiteiten), zullen de 'lead'-regio's – met urgentie – hun processen scannen,
ervaringen delen en best practices beschikbaar stellen aan collega-regio's.
besluitvormend
05. Organisatieplan en personeelsplan IFV (besluitvormend)
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Portefeuillehouder Schneiders (voorzitter stuurgroep IFV) memoreert dat het IFV een logisch gevolg is
van het instellen van veiligheidsregio's. In het IFV worden de krachten van alle achterliggende
organisaties (NIFV, Nbbe, bureau VB, NVBR, LFR) gebundeld en al doende wordt het IFV hèt
ondersteuningsinstituut van de veiligheidsregio's. De voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen het
opperste bestuursorgaan van het IFV en daarnaast zal er een dagelijks bestuur worden geformeerd.
Inmiddels is de directie van het IFV geworven; de heer Zaal wordt algemeen directeur en de heer
Papperse directeur bedrijfsvoering.
De heer Bruls vraagt aandacht voor de positie van de directeuren veiligheidsregio; voor de voorzitters
zijn zij namelijk het eerste aanspreekpunt in de regio.
Voorzitter en portefeuillehouder beamen de inbreng van de heer Bruls en de voorzitter concludeert dat
de vergadering kan instemmen met het organisatie- en personeelsplan. Daarbij wordt aangetekend
dat het DB/VB zich zal buigen over een passende 'invlechting' van de positie van de directeuren
veiligheidsregio in de thans gemaakte plannen.
Tevens dankt de voorzitter de portefeuillehouder voor zijn inspanningen.
06. Eindrapportage Project Vitaal (besluitvormend)
Portefeuillehouder Meijer wijst op het bij de vergaderstukken gevoegde overzicht van bestuurlijk
getekende convenanten drinkwater, gas en elektra. Enkele regio's blijven achter bij het aangaan van
deze convenanten. De heer Meijer memoreert dat het in de kern natuurlijk niet alleen gaat om een
ondertekend document, maar juist om het in de eigen regio kennen van en samenwerken met
partners in de vitale sectoren. Deze nuance wordt door de vergadering onderschreven.
De voorzitter onderstreept het belang van vitale partnerschappen en stelt vast dat de vergadering kan
instemmen met het voorstel. De portefeuillehouder zal de ontwikkelingen ten aanzien van de
convenanten blijven monitoren.
07. Verbeterplan kwaliteit brandweerexamens (besluitvormend)
Portefeuillehouder Lonink licht toe dat, ten aanzien van de financiële consequenties van het
verbeterplan, het tekort in 2013 gedekt zal worden uit reserves op de begroting van het IFV. Daarbij
moet wel worden aangetekend dat het IFV de opdracht zal krijgen om het tekort – langs de kostenkant
of de opbrengstenkant – terug te dringen.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering kan instemmen met het voorstel.
08. Rapport "Bevolkingszorg op orde" (besluitvormend)
Portefeuillehouder Bruinooge licht toe dat het thema 'zelfredzaamheid' het belangrijkste uitgangspunt
is geweest bij het formuleren van de visie over adequate bevolkingszorg. De prestatie-eisen zijn
opgesteld aan de hand van onderzoek en praktijkervaringen. Het is aan de regio's zelf om te zorgen
dat de benodigde competenties goed op orde zijn. De processen moeten natuurlijk dynamisch van
aard blijven, maar er is geen ruimte meer voor vrijblijvendheid.
Gedurende het eerste (pilot)jaar zal beoordeeld worden in hoeverre de prestatie-eisen worden
gehaald. Na evaluatie moeten er afspraken gemaakt worden over de norm die gehanteerd wordt bij
het beantwoorden van de vraag of de overeengekomen prestatie-eisen wel of niet zijn gehaald bij
incidenten en calamiteiten die feitelijk plaatsvonden.
De heer Bruls merkt op dat crisiscommunicatie niet beter wordt door het stellen van expliciete
responstijden, maar wel door het verbeteren van competenties van bestuurders en het ambtelijk
apparaat.
De heer Rombouts geeft aan dat ruim vier jaar geleden de competenties van operationeel leiders en
communicatiespecialisten al aan de orde kwamen in de rapportage over de gemeentelijke
deelprocessen. Het is de vraag welke vorderingen er intussen zijn gemaakt en in dat licht is het goed
om de vrijblijvendheid te beëindigen en te starten met prestatie-eisen.
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De heer Den Oudsten onderstreept dat in het huidige tijdsgewricht met alle social media en snelle
nieuwsgaring, gemeentelijke functionarissen (zelf of met professionele assistentie) tijdig en adequaat
naar buiten moeten kunnen treden. Namen en telefoonnummers van sleutelfiguren dienen altijd onder
handbereik te zijn.
De portefeuillehouder wijst op het dynamische karakter van de thans geformuleerde visie en natuurlijk
kan er in een volgend stadium ingezoomd worden op competenties en aanverwante zaken ("nadere
duiding met betrekking tot de hoe-vraag"). Dit neemt echter niet weg dat er nu gestart moet worden
met prestatie-eisen.
De voorzitter concludeert dat de vergadering nota heeft genomen van de toelichting door de
portefeuillehouder en, met inachtneming van de gemaakte kanttekeningen, kan instemmen met het
voorstel.
09. Handreiking evenementenveiligheid HEV (besluitvormend)
De voorzitter stelt vast dat de vergadering kan instemmen met het voorstel.
hamerstuk
10. Veiligheidsregio Referentie Architectuur VeRA (hamerstuk)
De voorzitter stelt vast dat de vergadering kan instemmen met het voorstel.
meningvorming
11. Strategische agenda Veiligheidsberaad (meningvorming)
De voorzitter geeft aan dat agendapunt 11 'consulterend' van aard is en verzoekt de leden om reacties
te wisselen buiten de vergadering en/of via de mail.
De heer Noordanus onderstreept de noodzaak om in het AB/VB vooral de puur strategische thema's
aan de orde te stellen. De agenda die nu voorligt, is te veel tactisch en operationeel van aard.
Afgesproken wordt dat het DB/VB zorgt voor aanscherping van de strategische thema's in de
Strategische agenda Veiligheidsberaad die op 23 november a.s. ter besluitvorming voorgelegd zal
worden aan het AB/VB.
kennisgeving
12. Rapportage "Uitruk op maat" (kennisgeving)
Portefeuillehouder Lonink licht toe dat er nog een reactie op het rapport wordt verwacht van de kant
van de VBV. Ook organisatorisch gaat er het een en ander veranderen. Leden van de NVBR en de
VBV gaan samen op in een nieuwe vereniging die zal ressorteren onder de nieuw in te stellen Raad
van Brandweer Commandanten (RBC).
De voorzitter stelt vast dat de vergadering kennis heeft genomen van de rapportage.
Rondvraag & sluiting
• De heer Akerboom vraagt aandacht voor NL Alert. NL Alert treedt op 8 november a.s. in werking,
maar is vooralsnog een aanvullend instrument, omdat momenteel 50% van de mobiele telefoons
geschikt is om NL Alert boodschappen te kunnen ontvangen. Naarmate nieuwe telefoongeneraties in
omloop komen, zal de dekkingsgraad stapsgewijs groeien naar 100%.
Voor de veiligheidsregio's is een actieve rol weggelegd bij het regionaal promoten van NL Alert.
Daarbij is het van belang dat alle regio's op hetzelfde moment starten om onduidelijkheid richting
burgers te voorkomen. De NCTV zal zich hierover nog verstaan met de veiligheidsregio's.
• De heer Crone nodigt de voorzitters veiligheidsregio’s uit voor een bezoek aan de meldkamer NoordNederland in Drachten, specifiek om in de praktijk kennis te nemen van de samengevoegde
meldkamer.
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• De heer Van Gemert attendeert de vergadering op de campagne Alert Online (10 tot en met 22
november a.s.). Een, door de NCTV opgezette, bewustmakingscampagne die gericht is op
uiteenlopende aspecten van veilig internetgebruik. De veiligheidsregio's worden nadrukkelijk
uitgenodigd om zich aan te sluiten en daartoe zal informatiemateriaal beschikbaar komen via het
bureau Veiligheidsberaad.
• De heer Broertjes hoort graag waar het rapport (in opdracht van de G4) over vuurwerkexcessen blijft.
De voorzitter geeft aan dit na te zullen gaan en zo nodig terug te koppelen naar de leden.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen zaken voor de rondvraag en met dank aan de aanwezigen
voor hun inbreng sluit voorzitter Wolfsen de vergadering.
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Portefeuille:

E. Timmers-Van Klink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Regionaal Crisisplan (RCP) Hollands Midden versie 1.5 vast te stellen;
2. De ingangsdatum van het Regionaal Crisisplan (RCP) Hollands Midden versie 1.5 te bepalen, met
terugwerkende kracht, op 1 november 2012. Hiermee komen van rechtswege de gemeentelijke
Rampenplannen te vervallen (artikel 78 lid 2 van de Wet Veiligheidsregio’s).
3. De gemeentebesturen over dit besluit schriftelijk te informeren en te verzoeken de gemeentelijke
Rampenplannen in te trekken.

3. Toelichting op het besluit
Op 10 november is de eerste versie van het Regionaal Crisisplan (RCP) Hollands Midden door het
Algemeen Bestuur vastgesteld. Hiermee is de hoofdstructuur van crisisbeheersing in de VRHM
conform de wettelijke verplichting beschreven.
Bij de doorontwikkeling van het crisisplan door de multidisciplinaire projectgroep RCP is gebleken dat
de verschillende disciplines te maken hebben met hun eigen ontwikkelingen, afhankelijkheden en
dynamiek. Dit is van invloed geweest op de wijze van uitwerking en voortgang.
In voorliggende versie van het RCP zijn de laatste inzichten ten aanzien van de crisisorganisatie
verwerkt. Tevens zijn de processen van Bevolkingszorg regionaal eenduidig uitgewerkt en is
Geneeskundige Zorg uitgewerkt op basis van de nieuwe procesindeling. Daarnaast zijn de
multidisciplinaire raakvlakken inzichtelijk gemaakt en vertaald in praktische tools per crisisteam,
inclusief een overzicht met multidisciplinair relevante definities. Deze zijn bij het bestaande RCP
gevoegd, waardoor er niet meer wordt gesproken over een deel 2.
Voor politie en brandweer komt door onder andere landelijke ontwikkelingen de nieuwe procesindeling
te vroeg. De nieuwe processen zijn wel benoemd, maar de uitvoering wordt vooralsnog belegd bij de
huidige functies. Voor de verdere beschrijving van de processen wordt verwezen naar bestaande
deelprocessen.
In bijlage 1 van deze notitie volgt een nadere toelichting per onderdeel en per kolom.

4. Kader
- Wet en Besluit Veiligheidsregio´s.
- Het referentiekader Regionaal Crisisplan
- Blauwdruk Netcentrisch werken
- Uitgangspunten bij de uitwerking:
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•

•

Vakvolwassenheid; de uitvoerende processen van de betrokken organisaties bij een ramp of crisis
zullen niet afwijken van het dagdagelijkse en worden derhalve niet uitvoerend beschreven.
Uitgangspunt is dat elke crisisfunctionaris vakvolwassen is: hij is in staat om zijn eigen taak goed
uit te voeren en kent de organisatie waarin hij opereert, zodat hij afhankelijk van de gegeven
kaders en de specifieke situatie kan inschatten op welk niveau besluitvorming plaatsvindt en met
wie afgestemd moet worden.
Het generieke sturingsproces van crisisbeheersing (beeldvorming – oordeelsvorming besluitvorming). Deze wordt in de bijlage nader toegelicht en is ook de basis voor de in het plan
benoemde multidisciplinaire informatieproducten.

5. Consequenties
Na vaststelling komen de gemeentelijke Rampenplannen, voor zover op dit moment nog van
toepassing, van rechtswege te vervallen (conform artikel 78 lid 2 van de Wet Veiligheidsregio’s). Voor
de gemeentelijke administratie is het in het kader van goede boekhouding wenselijk dat het
gemeentelijke rampenplan wordt ingetrokken. Daarom wordt geadviseerd om gemeentebesturen over
dit besluit schriftelijk te informeren en te verzoeken de gemeentelijke Rampenplannen in te trekken.

6. Implementatie en communicatie
Uitgangspunt voor de implementatie van het Regionaal Crisisplan is geweest: implementatie begint bij
de start van het project. Gedurende het project zijn onder andere de volgende stappen gezet om
relevante functionarissen te betrekken:
• CoPI en ROT sessies in het eerste kwartaal van 2012. Crisisfunctionarissen hebben hierbij kennis
gemaakt met (de filosofie van) het crisisplan. Hierbij zijn zij in staat gesteld om met elkaar na te
denken over onderlinge informatiebehoeften en input te leveren ten behoeve van het RCP.
• MOV’ers en gemeentelijke medewerkers hebben deelgenomen in de projectgroep en de
werkgroepen van september 2011 tot april 2012 (onderverdeling naar districten)
Na vaststelling wordt het RCP versie 1.5 onder alle crisisfunctionarissen en relevante partners
verspreid. De verantwoordelijkheid voor de verspreiding en implementatie van de monodisciplinaire
uitwerkingen ligt bij de verschillende disciplines zelf. Voor Bevolkingszorg is een implementatieplan
vastgesteld, dat onder andere uit de volgende punten bestaat:
• informatiebijeenkomsten per district / samenwerkingsgebied voor hoofden en teamleiders van de
bevolkingszorg processen in mei en juni 2012.
• Workshop / trainingen per gemeente voor hoofden en teamleiders (september en oktober 2012)
• Door de portefeuillehouders uit de kring van gemeentesecretarissen is de omslagdatum naar de
nieuwe processen vastgesteld op 1 november 2012.
De implementatie van de praktische tools per crisisteam vindt plaats binnen de reguliere OTO
activiteiten.
Doorontwikkeling en borging
Met de vaststelling van deze versie van het Regionaal Crisisplan wordt de projectfase afgerond en
vindt er een overgang plaats naar de beheerfase. De werkgroep RCP wordt opgeheven en het beheer
(en de doorontwikkeling) wordt belegd bij de multidisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming
(MDOP).
Toekomstige aanpassingen aan de hoofdstructuur van crisisbeheersing in VRHM worden onder
beheer van de werkgroep MDOP in het crisisplan opgenomen en via de reguliere besluitvormingslijn
aan het bestuur aangeboden. Dit gebeurt ten minste eens in de vier jaar, conform wet
Veiligheidsregio´s artikel 16. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen of inzichten kan dit ook
vaker.
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Wanneer de doorontwikkeling alleen de eigen monodisciplinaire processen betreft, zal dit binnen de
eigen kolom plaatsvinden. De uitwerking kan dan afzonderlijk worden vastgesteld en vervolgens
worden toegevoegd aan het crisisplan.
De bijlage met praktische handreikingen wordt gezien als een levend document, waarvan onderdelen
op basis van nieuwe inzichten continu verbeterd kunnen worden. Het proces Informatiemanagement
zal in beheer genomen worden door de werkgroep MDI, zoals bepaald in de Veiligheidsdirectie van 7
mei 2012.

7. Bijlagen
- Bijlage 1: Toelichting van de aanpassingen per deel
- Regionaal Crisisplan Hollands Midden versie 1.5, incl.
- Handboek Bevolkingszorg
- Handboek Geneeskundige Zorg
- Bijlage: Leiding en Coördinatie & informatieproducten

8. Besluitvormingstraject
- Veiligheidsdirectie 7 mei: ingestemd met voorgestelde indeling RCP en beheersafspraken.
- Plenair overleg Gemeentesecretarissen 16 mei 2012: Ingestemd met Handboek Bevolkingszorg
- Hoofdenoverleg 29 mei: ingestemd.
- Veiligheidsdirectie 9 juli: ingestemd.
- Dagelijks Bestuur 6 september: ingestemd, met opmerking dat de ingangsdatum van 1 november
opgenomen moet worden.
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Bijlage 1 Toelichting per deel

Onderwerp

Toelichting

Deel 1: Hoofdstructuur Crisisbeheersing en randvoorwaardelijke processen
Layout en tekst
Beschrijving
processen
Partners
Melding en alarmering

In deel 1 zijn een aantal tekstuele en layout technische aanpassingen
gedaan
De beschrijving van de processen zijn uit deel 1 verwijderd. Deze zijn/
worden nader uitgewerkt in deel 2.
Belangrijkste punten uit het convenant interregionale samenwerking
toegevoegd.
Toevoeging afspraken vanuit de GRIP regeling aangaande mandaat
opschaling en operationele leiding. Automatische GRIP opschaling bij
activering meetplan verwijderd

Deel 2: Procesuitwerking per kolom
Bevolkingszorg

De bevolkingszorg processen zijn uitgewerkt op basis van het
referentiekader Regionaal Crisisplan. De uitwerking kent de volgende
aandachtspunten:
1. Afwijkingen t.o.v. Referentiekader Regionaal Crisisplan
• Verwanteninformatie valt niet onder Communicatie, maar onder CRIB.
Hiermee wordt aangesloten op de huidige praktijk
• Het proces Communicatie, in het referentiekader Regionaal Crisisplan
bestaande uit pers- en publieksvoorlichting, is in de uitwerking
vormgegeven als één proces Communicatie. Het proces is namelijk
identiek, alleen de producten verschillen.
2. Bevoegdheden AC Bevolkingszorg als lid van het ROT:
• Bevoegd tot het inzetten van bevolkingszorg processen
• Bevoegd tot het aanvragen van ondersteuning uit buurgemeenten
• Bevoegd om dwingende aanwijzingen te geven over de wijze en inzet
van de bevolkingszorg processen.
3. Invulling van de functie OvD Bevolkingszorg; de gemeentelijke
vertegenwoordiger in het CoPI met als kerntaken:
• deelnemen aan het CoPI;
• zorgdragen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke processen
(bevolkingszorg) en de gemeentelijke functionarissen in het taakgebied
van het CoPI;
• zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie
4. Het proces Communicatie is gebaseerd op een aantal mandaten. Deze
mandaten zijn belegd bij de teamleider Communicatie. De mandaten hebben
inhoudelijk vooral betrekking op informatievoorziening en de inzet van
middelen.
Het Handboek Bevolkingszorg wordt aangeboden zonder bijlagen. De
bijlagen bestaan uit praktische uitwerkingen die aan verandering onderhevig
kunnen zijn en op basis van nieuwe inzichten makkelijk aangepast dienen te
worden.

Geneeskundige Zorg

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere organisaties
op dat gebied. (Wvr art.1).
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Instellingen als bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen, zorgaanbieders
als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg,
ambulancevervoerders en gezondheidsdiensten in de regio die een taak
hebben binnen de geneeskundige hulpverlening treffen de nodige
maatregelen met het oog op hun taak en de voorbereiding daarop. (Wvr
art.33 lid 1). Ingevolge de Wvr art. 33 lid 1 en de Wet publieke gezondheid
(Wpg) ligt de beleidsverantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering
van de voormalige GHOR deelprocessen bij de Regionale Ambulancedienst
(RADHM) voor het proces Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) en
bij de GGD voor de processen medisch milieukunde, infectieziekten en
psychosociale hulp bij ongevallen en rampen. Het proces gezondheidskundig
onderzoek(GOR) was al een GGD- proces en sluit aan bij de opgeschaalde
zorg.
De nadere uitwerking van het SMH- proces is onderdeel van het
crisisdraaiboek van de RAD. De uitwerking van de GGD- processen is
onderdeel van het GGD RampenOpvangPlan (GROP)
De GHOR zorgt voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de
processen informatiemanagement en ondersteuning in de multidisciplinaire
samenwerking. De uitwerking van deze procesbeschrijvingen is onderdeel
van het kwaliteitssysteem van de GHOR.
De taken van de GHOR: coördinatie, informatiemanagement en
ondersteuning worden op hoofdlijnen toegevoegd aan het Regionaal
Crisisplan. De GHOR heeft voor haar eigen organisatie deze processen
uitgewerkt en toegevoegd aan het kwaliteitssysteem. De verdere uitwerking
wordt opgenomen in de werkinstructies van de parate functionarissen waarin
de relatie tussen coördinatie, informatiemanagement en ondersteuning en de
uitvoerende taken in de processen SMH, PSH, IZB, MMK en GOR verder
uitgewerkt worden. De processen SMH, PSH, IZB, MMK en GOR zijn
ondergebracht bij de reguliere zorginstellingen de RAD en de GGD.

Brandweerzorg

Het regionaal crisisplan is geënt op het Referentiekader regionaal crisisplan.
In het plan zijn de ¨nieuwe´ brandweerprocessen Bron- en emissiebestrijding,
Redding en Ontsmetting op hoofdlijnen beschreven. Op dit moment worden
deze processen uitgewerkt in een landelijke werkgroep die hiervoor is
ingericht door de NVBR. Brandweer Hollands midden heeft besloten de
processen niet zelf uit te gaan werken, maar te wachten op de uitkomsten uit
deze landelijke werkgroep. Dit betekent dat er (nog) geen uitgebreide
beschrijvingen van de nieuwe brandweerprocessen zijn die in het crisisplan
kunnen worden opgenomen. In het verleden zijn de bestaande
brandweerprocessen uitgeschreven door de voormalige regionale brandweer
Hollands midden en door het bestuur vastgesteld. Voorlopig wordt verwezen
naar deze bestaande procesbeschrijvingen. Daarnaast wordt verwezen naar
de Leidraad grootschalig brandweeroptreden van de NVBR die op dit
moment nog niet is vastgesteld.
In de nieuwe processen zoals die beschreven zijn in het regionaal crisisplan
is sprake van andere functiebenamingen dan nu gebruikelijk zijn. Zolang de
nieuwe procesbeschrijvingen niet beschikbaar zijn zullen deze rollen worden
ingevuld door de huidige functionarissen.

Politiezorg

De politieprocessen die in, het op 10 november 2011 vastgestelde, deel 1
van het crisisplan zijn beschreven zijn de ‘nieuwe’ processen zoals die
gehanteerd worden in het referentiekader crisisplan. Deze aanpassing
betekent inhoudelijk geen grote wijziging in de uitvoering van de politie
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deelprocessen. De belangrijkste verandering is dat het proces
opsporingsexpertise en handhaven netwerken als afzonderlijk proces zijn
genoemd. De beoogde beschrijving en implementatie van de vernieuwde
politieprocessen loopt nu vertraging op door de invoering van de Nationale
Politie. Die brengt namelijk (onder meer) met zich mee dat op het niveau van
de nieuwe regionale eenheid (de huidige politiekorpsen Hollands Midden en
Haaglanden) een uniforme uitwerking van deze processen moet bestaan. En
zeer waarschijnlijk dient er ook landelijke uniformiteit of minimaal afstemming
te worden gerealiseerd. Gelet op het veranderproces bij de politie laat dit nog
op zich wachten. Daarom is ervoor gekozen om in deze versie van het
crisisplan de nieuwe procesbeschrijvingen te hanteren. Dat gebeurt namelijk
ook in Haaglanden en zo voorkomen we een verschillende samenstelling van
de SGBO-staven (stafsectie politie) in het oud-Hollands Midden en het oudHaaglanden deel van de nieuwe regionale eenheid. Praktisch gezien zal er
nog conform de ‘oude’ procesbenamingen worden gewerkt en zal de
beschrijving en implementatie van de ‘nieuwe’ politieprocessen pas in de
toekomst, conform de afspraken binnen de Nationale Politie, plaatsvinden.
Waterzorg

Het proces Waterbeheer was uitgewerkt als een van de hoofdprocessen
binnen crisisbeheersing. Bij de verdere uitwerking, in samenwerking met een
vertegenwoordiger namens de waterschappen is gebleken, dat het
praktischer is om dit in een afzonderlijke informatiekaart te beschrijven, zoals
deze ook zijn opgesteld voor andere crisispartners. De informatiekaarten
worden in een apart traject aangeboden en de procesbeschrijving in het RCP
wordt verwijderd.

Informatie en
resourcemanagement

- Het proces Informatiemanagement wordt momenteel landelijk
doorontwikkeld. Voor een uitgebreide beschrijving van het proces
Informatiemanagement wordt vooralsnog verwezen naar de Blauwdruk
¨Bedrijfsvoering Informatiemanagement Hollands Midden¨.
- Het proces Resourcemanagement wordt in de toekomst mogelijk nader
uitgewerkt op basis van landelijke ontwikkelingen. Vooralsnog wordt
¨logistiek en bijzondere bijstand¨ als thema opgenomen in de
aandachtspuntenkaart.
Bijlagen: Het proces Leiding en coördinatie en overzicht informatiebehoeften
Beschrijving proces
¨Leiding en
Coördinatie¨
Aandachtspuntenkaart
per team

Hiermee wordt beschreven op welke wijze invulling gegeven wordt aan het
sturende proces.

Multi termenoverzicht

Handreiking voor crisisfunctionarissen waarmee een eenduidig
begrippenkader is bepaald.

Schema
informatiebehoeften

In dit schema zijn de relevante in- en uitgaande informatieproducten
beschreven. Deze zijn verwerkt in de procesuitwerkingen, of kunnen hier in
de toekomst voor worden gebruikt.

Op operationeel, tactisch en strategisch niveau zijn informatiebehoeften
uitgewerkt, die bij elk grootschalig incident relevant zijn en de zogenaamde
koppelvlakken weergeven tussen de processen van de verschillende
diensten.
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Versie:
Datum:

1.5
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1

Versie geschiedenis
Versie nummer
1.0
1.5

datum
10 november 2011
23 april 2012

1.5
1.5
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Opmerking/ wijziging
Vastgestelde versie door Algemeen Bestuur
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- Aanpassing en uitwerking proces Bevolkingszorg,
- Uitwerking proces Geneeskundige zorg
- Toevoeging deel 2 incl. bijlagen
- Taal en lay out technische aanpassingen
- Aanpassing nav laatste opmerkingen werkgroep RCP
- Afbeeldingen bezetting crisisteams
- Taal en lay out technische aanpassingen
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1. Inleiding
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft conform artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) een
crisisplan ontwikkeld, waarin de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in
het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden omschreven. Het Regionaal
Crisisplan Hollands Midden is een generiek plan voor elk type ramp of crisis en legt de
multidisciplinaire samenwerking tussen de operationele diensten en de gemeenten in Hollands
Midden vast, alsmede de afspraken die gemaakt zijn met andere mogelijk bij rampen en crises
betrokken partners.
Doel van het Regionaal Crisisplan Hollands Midden
Het crisisplan bevat een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire
crisisbeheersing. In het crisisplan zijn de afspraken en voorwaardenscheppende processen van de
multidisciplinaire aanpak van crises binnen de VRHM voor de algemene operationele keten en voor
brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg en bevolkingzorg beschreven.
Samenhang andere planfiguren
Het Regionaal Crisisplan kent een samenhang met het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal
Beleidsplan:
Plan
Regionaal Risicoprofiel
Regionaal Beleidsplan
Regionaal Crisisplan

Doel
Wat bedreigt Veiligheidsregio Hollands Midden en hoe erg is dat?
Wat moet Hollands Midden dan kunnen en wat is daarvoor nodig?
Wie doet dan wat en wie informeert wie bij grootschalige incidenten of
crises in Hollands Midden?

Het doel van het risicoprofiel is het inzichtelijk maken van de (meest voorkomende) risico’s in de regio
(art. 15 Wvr) op basis van impact en waarschijnlijkheid. Het risicoprofiel is input voor zowel het
beleidsplan als het crisisplan. In het beleidsplan zijn de vier prioriteiten en de beoogde resultaten voor
een periode van vier jaar beschreven. De focus hiervan is het versterken van de generieke
crisisorganisatie. Het Regionaal Crisisplan beschrijft uiteindelijk hoe de regionale crisisorganisatie in
Hollands Midden is ingericht en hoe deze functioneert ten tijde van rampen en crises. Naast hetgeen
wettelijk verplicht is, heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden in het
Regionaal Beleidsplan een ambitie uitgesproken ten aanzien van de volgende onderwerpen:
Versterking gemeentelijke kolom

Crisiscommunicatie

Informatiemanagement

Samenwerking met partners

Het Regionaal Crisisplan geeft mede invulling aan ambities en speerpunten uit het beleidsplan. Door
middel van het Regionaal Crisisplan zullen in de toekomst kwaliteitsverbeteringen ten aanzien van de
crisisorganisatie worden geborgd.
Specifieke plannen
In het Regionaal Risicoprofiel worden verschillende maatgevende risicovolle scenario’s voor Hollands
Midden benoemd. Het Regionaal Crisisplan beschrijft de generieke organisatie, waarmee het
overgrote deel van de incidenten kan worden afgehandeld. Voor de maatgevende risicovolle
scenario’s uit het risicoprofiel zijn aanvullende plannen (waaronder rampenbestrijdingsplannen)
procedures en crisisdraaiboeken noodzakelijk. Hierin wordt ingegaan op noodzakelijke bijzondere
aandachtspunten of aangepaste werkwijzen voor de bestrijding van het incident. Het Regionaal
Crisisplan vormt hiermee de generieke beschrijving van de crisisorganisatie, waaraan de specifieke
planvormen en tevens de afspraken met crisispartners en buurregio’s zijn gekoppeld.
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2. Voorwaardenscheppende processen
De Veiligheidsregio Hollands Midden kent 4 voorwaardenscheppende processen die bij grootschalige
incidenten voor effectieve incidentbestrijding als randvoorwaarden beschikbaar moeten zijn. In dit
hoofdstuk worden deze nader toegelicht en de onderlinge verbanden weergegeven. De
voorwaardenscheppende processen zijn ook bekend als de basisvereisten crisismanagement:
1. Melden en alarmeren;
2. Op- en afschalen;
3. Leiding en coördinatie;
4. Informatiemanagement.

2.1 Melden en alarmeren
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) speelt in de eerste fase van een incident/ crisis een
belangrijke rol. Vanaf het moment van melding moet de GMK snel en daadkrachtig optreden. Bij de
dagelijkse incidenten wordt na het uitvragen van de beller een inzetvoorstel gedaan. Het uitvragen
gebeurt op grond van uitvraagprotocollen en procedures. De GMK alarmeert vervolgens de
operationele diensten, functionarissen en organisaties. Daarnaast wordt de
1
crisisbeheersingsorganisatie conform GRIP gealarmeerd. Voor de beschrijving van de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de GMK wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van dit
plan.
Afspraken multidisciplinaire melding- en alarmering
- Vanaf GRIP 1 wordt de GMK aangestuurd door de calamiteitencoördinator.
- Vanaf GRIP 2 wordt indien nodig de Calamiteitenmeldkamer (CMK) operationeel.
- Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige
alarmering, begint de meldkamer met de alarmering van de verschillende functionarissen/
disciplines behorende tot de hoofdstructuur.
- Bij opschaling naar een GRIP-situatie geeft de meldkamer (via de Calamiteitencoördinator
(CaCo)), op grond van de beschikbare gegevens, een zo volledig mogelijke beschrijving van het
incident (startbeeld) in LCMS.

2.2 Op- en afschalen
Wanneer zich een incident voordoet die vraagt om multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige
aansturing van de inzet van diensten door multidisciplinaire teams, dan vindt vervolgalarmering plaats.
De GRIP-regeling voor de regio Hollands Midden vormt de basis voor de operationele en bestuurlijke
opschaling tijdens incidenten. Zodra de teams operationeel zijn, kan conform het knoppenmodel
bepaald worden welke monodisciplinaire processen opgestart dienen te worden en welke
functionarissen hiervoor noodzakelijk zijn.
GRIP-regeling
De regeling is bindend voor zowel de operationele partners als alle gemeenten binnen de regio
Hollands Midden. Een samenvatting van de GRIP-regeling is in onderstaande tabel weergegeven:
Opschalingsfase
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3

Teams
CoPI
CoPI, ROT, (TBZ)
CoPI, ROT, TBZ, BT

GRIP 4

CoPI, ROT, TBZ, RBT

Crisisgrootte
Brongebied
Brongebied en beperkt effectgebied
Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van)
de bevolking binnen één gemeente.
Gemeentegrensoverschrijdend incident

Bron- en effectgebied
Het brongebied is het gebied waar de operationele processen ten aanzien van bronbestrijding
plaatsvinden. Er kunnen verschillende brongebieden zijn. Het effectgebied wordt omschreven als het
gebied dat gevolgen uit het brongebied ondervindt.

1
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Uitgangspunten opschaling
- De bevoegdheid tot opschaling naar GRIP 1 en 2 ligt bij de operationeel leidinggevenden ter
plaatse, hun leidinggevende of de CaCo. De burgemeester is bevoegd om op advies van de
betrokken hulpdiensten of Algemeen Commandant Bevolkingszorg op te schalen naar GRIP 3. De
voorzitter Veiligheidsregio kan op advies van de Operationeel Leider en betrokken burgemeesters
opschalen naar GRIP 4.
- Opschaling vindt altijd plaats na afstemming met de relevante functionarissen, tenzij ernstige
spoed zich daartegen verzet.
- De criteria voor het opschalen tot het vereiste GRIP-niveau kunnen nooit volledig objectief en
ondubbelzinnig worden vastgesteld. Per hulpverleningsdienst worden wel op basis van bestaande
protocollen indicaties over de grootte en complexiteit van een incident opgesteld aan de hand
waarvan een bepaald GRIP-niveau kan worden vastgesteld. Daarnaast kunnen specifieke
incidentcodes gekoppeld worden aan de verschillende GRIP-niveaus, waardoor vanuit de GMK
een inzetadvies gegeven kan worden, of door de CaCo kan worden opgeschaald tot en met GRIP
2.
- Activering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) is een trigger voor
automatische opschaling naar GRIP 3.
Afschaling
De beslissing tot afschaling verloopt overeenkomstig de opschaling. In iedere fase wordt de beslissing
tot afschaling van de bestuurlijke organisatie en commandostructuur genomen door de in die fase
hoogst fungerende verantwoordelijke (Leider CoPI, Operationeel Leider, burgemeester of voorzitter
Veiligheidsregio). Bij deze beslissing moet tevens worden bepaald op welke wijze de coördinatie van
de nog lopende processen in de repressie- en nazorgfase wordt geregeld. De beslissing tot wijziging
van de inzet van materieel en personeel van de operationele diensten kan onafhankelijk van de
afschaling van GRIP plaatsvinden.
Elke wijziging in het GRIP niveau wordt, eventueel via de meldkamer, gecommuniceerd aan alle
betrokken functionarissen.
Knoppenmodel
Het knoppenmodel geeft de mogelijkheid alleen de noodzakelijke monodisciplinaire processen van de
afzonderlijke disciplines te activeren. Nadat een GRIP-fase is afgekondigd, wordt in een crisisteam
bekeken welke processen noodzakelijk zijn voor de bestrijding van het incident, Op basis hiervan
wordt bepaald welke functionarissen noodzakelijk zijn. Kortom; afhankelijk van aard, omvang, ernst en
trend van het incident kan behoeftegericht operationele capaciteit worden ingezet.

2.3 Leiding en coördinatie
De functies van Leider CoPI en Operationeel Leider zijn belegd bij de brandweer, tenzij in onderling
overleg anders wordt bepaald, danwel wanneer de burgemeester een andere voorziening treft.
Onderstaand schema beschrijft op hoofdlijnen de leiding en coördinatie.
Opschalings
-fase
GRIP 1
GRIP 2

Teams
CoPI
CoPI, ROT (TBZ)

Leiding en
Coördinatie
CoPI
ROT

Werkniveau
Operationeel
Tactisch

GRIP 3

CoPI, ROT, TBZ, BT

BT

Strategisch

GRIP 4

CoPI, ROT, TBZ, RBT

RBT

Strategisch

Operationele
leiding
Leider CoPI
Operationeel Leider
ROT
Operationeel Leider
ROT
Operationeel Leider
ROT

Strategische
leiding

Burgemeester
Voorzitter VRHM
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Opperbevel
De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp, crisis of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel.
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing in de betrokken gemeenten belast met het opperbevel. De voorzitter van de
veiligheidsregio laat zich in de besluitvorming adviseren door de burgemeesters van de betrokken
gemeenten. Hiervoor roept deze een regionaal beleidsteam bijeen.
Verhouding opperbevel versus operationele leiding
De burgemeester/ voorzitter Veiligheidsregio heeft het opperbevel in geval van een ramp of een crisis.
De operationele leiding over de daadwerkelijke bestrijding van een ramp of crisis is gedelegeerd aan
de Operationeel Leider in het ROT. De burgemeester/ voorzitter Veiligheidsregio geeft invulling aan
het opperbevel door het nemen van besluiten en formuleren van uitgangspunten over strategische en
bestuurlijke thema´s. Hiermee worden de randvoorwaarden, waarbinnen de Operationeel Leider
leiding geeft aan de bestrijding van een ramp of crisis, ingevuld.

2.4 Informatiemanagement
Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het effectief en efficiënt
organiseren van de informatievoorziening tussen de verschillende onderdelen en actoren binnen de
crisisorganisatie. Doel is dat een ieder binnen de crisisorganisatie kan beschikken over tijdige, actuele
en gevalideerde informatie om op zijn niveau leiding te kunnen geven, af te stemmen, te controleren
en bij te sturen.

Eigen beeld Liaison

Eigen beeld GHOR

Eigen beeld Politie

Eigen beeld Brandweer

Eigen beeld Bevolkingszorg

Eigen beeld ROT

Eigen beeld CoPI

Eigen beeld GMK / CMK

Elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie houdt een eigen beeld bij in het
Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), dat bijdraagt aan een totaalbeeld. Dit leidt tot een
actueel, eenduidig beeld van een incident bij alle betrokken partijen.

Totaalbeeld
Hierbij gelden de uitgangspunten dat het totaalbeeld de hoofdkenmerken van het incident en de
effecten, prognose en algemene gegevens omvat, en dat het eigen beeld meer gedetailleerde
informatie bevat over één locatie of bestrijdingsproces per discipline.
Positie van het proces Informatiemanagement
Het proces informatiemanagement is een zeer belangrijke randvoorwaarde voor het proces leiding &
coördinatie. Naarmate de benodigde informatie completer en sneller beschikbaar komt, nemen de
mogelijkheden tot leiding & coördinatie èn inzicht in afhankelijkheden meer dan evenredig toe.
Informatiemanagement is de verbindende schakel tussen de activiteiten van leiding & coördinatie,
maar ook tussen leiding & coördinatie op de verschillende niveaus.
Het proces Informatiemanagement is nader beschreven in paragraaf 5.6.
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3. Beschrijving hoofdstructuur crisisbeheersing Hollands Midden
Inleiding

In dit hoofdstuk worden de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
samenstelling van de verschillende crisisteams binnen de hoofdstructuur van de
crisisbeheersing beschreven.
De voorzitter van een crisisteam is eindverantwoordelijk voor het functioneren
van het desbetreffende team en kent daardoor andere bevoegd- en/of
verantwoordelijkheden dan de overige leden van het team. Om deze reden
worden de bevoegd- en verantwoordelijkheden van deze functionarissen nader
uitgewerkt in de verschillende paragrafen van dit hoofdstuk.

Regionale
organisatiestructuur

De regionale organisatiestructuur bestaat uit drie niveaus:
- Strategisch niveau: Het nemen van strategische beslissingen door de
burgemeester in het BT of de voorzitter Veiligheidsregio in het RBT;
- Tactisch niveau: De coördinatie op de uitvoering van de crisisbeheersing. Het
ROT schept de praktische voorwaarden voor de uitvoering en stemt
activiteiten op het rampterrein en van de verschillende actiecentra van
hulpdiensten en gemeente(n) op elkaar af. Het ROT bekijkt doelen en
middelen ten aanzien van crisisbeheersing in onderlinge samenhang, werkt
scenario´s uit en stelt een tijdpad vast.
- Operationeel niveau: Aansturen en uitvoering geven aan de primaire en
ondersteunende processen.

Samenstelling
Hoofdstructuur

Voor het aansturen van de crisisorganisatie bestaan de volgende organisaties of
crisisteams:
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK);
Commando Plaats Incident (CoPI);
Regionaal Operationeel Team (ROT);
Beleidsteam (BT);
Regionaal Beleidsteam (RBT);
Team Bevolkingszorg (TBZ);
Actiecentra operationele diensten / Gemeentelijke actiecentra.

BT
Calamiteiten Meldkamer

Tactisch niveau

Strategisch niveau

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Gemeentelijke
actiecentra

CoPI

Gemeenschappelijke
Meldkamer

Operationeel niveau

Team
Bevolkingszorg

Operationele eenheden
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3.1 Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitenmeldkamer (CMK)

-

-

Bevoegdheden
Calamiteitencoördinator

-

Taken GMK / CMK

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

In de reguliere situatie worden meldingen
behandeld door de Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK). De GMK speelt in de eerste
fase van een incident een belangrijke rol en dient
snel en daadkrachtig te handelen/alarmeren.
Wanneer zich een incident voordoet vanaf GRIP
2 kan de Calamiteitenmeldkamer (CMK) in
gebruik genomen worden. De GMK kan zich
hierdoor richten op het reguliere
meldkamerproces.

Gemeentelijke
actiecentra

Inleiding

Operationele eenheden

De alarmering van de operationele diensten, functionarissen en relevante
organisaties.
Binnen 2 minuten nadat is voldaan aan de criteria voor grootschalige
alarmering is begonnen met de alarmering van de hoofdstructuur tot en met
ROT-niveau (GRIP 2). De alarmering is binnen 5 minuten na de start
afgerond.
Informeren van de voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeester van
de betrokken gemeente.
De calamiteitencoördinator (CaCo) is gemandateerd om in grootschalige- en
rampsituaties op te schalen tot en met GRIP 2.
Coördinatie en aansturing van de meldkamerprocessen.
Opstarten van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Gemeenschappelijke meldkamer
- De intake, het doorgeleiden en afhandelen van verzoeken voor het leveren
van personele, facilitaire en informatievoorzieningen;
- Het alarmeren en inzetten van personele en facilitaire voorzieningen op de
juiste plaats en tijd en in de juiste kwaliteit en kwantiteit, waaronder het:
- alarmeren van de hoofdstructuur van crisisbeheersing conform GRIP;
- alarmeren van de relevante partner organisaties.
- Het in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) opstellen en continu
bijwerken van het meldkamerbeeld bij (verwachte) opschaling naar GRIP 1 of
hoger;
- Het monitoren en bijsturen van de inzet van benodigde voorzieningen.
Calamiteitenmeldkamer
- Afhandelen van berichtenverkeer dat te maken heeft met het GRIP-incident;
- Alarmeren van additionele eenheden voor het GRIP-incident;
- Continu bijwerken van het meldkamerbeeld in LCMS (indien relevant).

CMK

GMK

Samenstelling

Functionaris
• Centralisten Brandweer
• Centralisten Ambulance
• Centralisten Politie
• Calamiteitencoördinator (CaCo)
• Centralisten Brandweer
• Centralisten Ambulance
• Centralisten Politie
• Calamiteitencoördinator (CaCo)

Locatie

De GMK en CMK zijn gevestigd aan de Rooseveltstraat 4a te Leiden.

Opkomsttijd

Tijdens kantooruren zijn alle functionarissen aanwezig. Buiten kantooruren is er
niet altijd een CaCo op de meldkamer aanwezig. Buiten kantooruren start de
CaCo binnen 30 minuten met de uitvoering van zijn/haar taken.
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3.2 Commando Plaats Incident (CoPI)

-

-

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

Wanneer bij de bestrijding van een incident in het
brongebied meerdere disciplines betrokken zijn
en structurele coördinatie tussen de disciplines
noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 1.
Er wordt op de plaats van het incident een team
ingericht, het Commando Plaats Incident (CoPI).
Binnen het CoPI worden onder eenhoofdige
leiding de te behalen operationele prestaties op
de plaats van een incident gepland en
gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.

Gemeentelijke
actiecentra

Inleiding

Operationele eenheden

Beeldvorming: het multidisciplinair verzamelen en verwerken van
veiligheidsinformatie. Daarnaast het sturen op het verwerven, verwerken,
veredelen en verstrekken van informatie.
Oordeelsvorming: het signaleren, adviseren en multidisciplinair bepalen van
de (integrale) aanpak: het maken van afspraken over ieders bijdrage in het
behalen van bepaalde operationele prestaties binnen een bepaalde
omgeving, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een
bepaalde periode. Daaronder wordt ook begrepen het, op basis van
gesignaleerde problemen, adviseren van partners.
Besluitvorming: het kiezen en monitoren van het uitvoerend en
ondersteunend werk: bepalen welke uitvoerende en ondersteunende
werkzaamheden dienen te worden verricht en welke personele en facilitaire
voorzieningen daaraan worden toegekend. Ook de monitoring daarvan maakt
hier deel van uit.

Bevoegd- en
- Leidinggeven aan het gecoördineerd optreden van alle bij het incident
verantwoordelijkheden
betrokken operationele diensten ter plaatse, zonder daarbij de bevoegd- en
Leider CoPI
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke diensten over te nemen;
- Draagt zorg voor het uitvoeren van opdrachten en besluiten van het ROT;
- Adviezen van het CoPI voorleggen aan het ROT;
- Uitnodigen van relevante crisispartners in het CoPI.
Taken CoPI

Algemeen
Het CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met
betrokken partijen en het adviseren van het ROT:
Vaststellen van het brongebied;
Het bepalen van de te volgen tactiek om te komen tot een snelle en
gecoördineerde hulpverlening en/of rampenbestrijding;
Het in het brongebied gecoördineerd en multidisciplinair leiding geven aan de
ingezette eenheden t.b.v. de bronbestrijding;
Het coördineren tussen en het aansturen van de hulpdiensten en processen
die nodig zijn om de directe uitwerking van een ramp of crisis te bestrijden.
Het verzorgen van operationele voorlichting, indien van toepassing in overleg
met ROT of actiecentrum Communicatie.
Vanaf GRIP 2
- Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie over de
rampenbestrijding aan het ROT;
- Het aanvragen van bijstand, aflossing en logistiek bij het ROT.
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Samenstelling

Kernbezetting
• Leider CoPI (voorzitter)
• Officier van Dienst Brandweer (HOvD)
• Officier van Dienst Geneeskundig
• Officier van Dienst Politie
• Officier van Dienst Bevolkingszorg
• Voorlichtingsfunctionaris CoPI
• Informatiemanager CoPI
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Plotter
• Logistiek medewerker
Evt. Liaison /
OvD Bevolkingszorg

Operationeel
voorlichter

OvD
Geneeskundig

OvD
Politie

Plotter

Informatiemanager

OvD
Brandweer
Leider CoPI

2

Meerdere CoPI’s

Bij een incident kan het noodzakelijk zijn om meerdere CoPI’s in te stellen.
Wanneer hiertoe wordt besloten, wordt automatisch opgeschaald naar GRIP 2.
Het eerste CoPI treedt op als coördinerend CoPI en zorgt tijdelijk voor de
onderlinge afstemming, informatie-uitwisseling en contacten met andere partijen.
Wanneer het ROT operationeel is, neemt deze de coördinerende rol tussen de
verschillende CoPI’s over.

Locatie

Het CoPI vindt plaats in een mobiele container nabij het incident. De leider CoPI is
verantwoordelijk voor het bepalen van een geschikte (veilige) locatie.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
2
de uitvoering van hun taken :
• CoPI
30 minuten

Tijden conform Besluit veiligheidsregio’s.
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3.3 Regionaal Operationeel Team (ROT)

-

-

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

Wanneer ook structurele coördinatie buiten het
brongebied (dat wil zeggen in het effectgebied)
noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 2.
Naast het CoPI wordt een Regionaal
Operationeel Team (ROT) ingericht. Binnen het
ROT worden onder eenhoofdige leiding integraal
de te behalen operationele prestaties van het
totale incident gepland en gemonitord en daar
waar nodig bijgestuurd.

Gemeentelijke
actiecentra

Inleiding

Operationele eenheden

Beeldvorming: het multidisciplinair verzamelen en verwerken van
veiligheidsinformatie. Daarnaast het sturen op het verwerven, verwerken,
veredelen en verstrekken van informatie.
Oordeelsvorming: het signaleren, adviseren en multidisciplinair bepalen van
de (integrale) aanpak: het maken van afspraken over ieders bijdrage in het
behalen van bepaalde operationele prestaties binnen een bepaalde
omgeving, binnen een bepaalde tijd en continueren daarvan over een
bepaalde periode. Daaronder wordt ook begrepen het, op basis van
gesignaleerde problemen, adviseren van partners.
Besluitvorming: het kiezen en monitoren van het uitvoerend en
ondersteunend werk: bepalen welke uitvoerende en ondersteunende
werkzaamheden dienen te worden verricht en welke personele en facilitaire
voorzieningen daaraan worden toegekend. Ook de monitoring daarvan maakt
hier deel van uit.

Bevoegd- en
- Leidinggeven aan het gecoördineerd optreden van alle bij het incident
verantwoordelijkheden
betrokken partners, zonder daarbij de bevoegd- en verantwoordelijkheden
Operationeel Leider
van de afzonderlijke bij het incident betrokken organisaties over te nemen;
- Zorgdragen voor het uitvoeren van besluiten van de burgemeester/ voorzitter
Veiligheidsregio;
- Adviezen van het ROT voorleggen aan het (R)BT;
- Uitnodigen van relevante crisispartners in het ROT.
Taken ROT

Algemeen
Het ROT is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de
crisis betrokken partijen en het adviseren van het (R)BT:
- De multidisciplinaire afstemming en aansturing van alle activiteiten in het
effectgebied;
- Het aansturen van alle bij de crisisbestrijding betrokken diensten en
organisaties;
- Het op tactisch niveau aansturen van het CoPI;
- Het regelen van bijstand, aflossing en logistiek van hulpverlenende eenheden
in zowel het bron- als het effectgebied;
- Coördineren van het totale operationele uitvoeringsproces van de
hulpverleningsdiensten in het effectgebied;
- De monodisciplinaire aansturing van de verschillende actiecentra;
- Het verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie over de
crisissituatie en crisisbestrijding;
- Het afstemmen van het proces communicatie met de voorlichter van het CoPI
en het actiecentrum Communicatie vanuit de gemeente;
- Bij meerdere CoPI’s heeft het ROT een coördinerende rol tussen de
verschillende CoPI’s;
- Informeren van het NCC.
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Vanaf GRIP 3
- Het vertalen, uitvoeren en monitoren van beleidsbeslissingen afkomstig van
het (R)BT;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het (R)BT;
- Het afstemmen van de informatieverstrekking over het incident met de
voorlichter(s) van het (R)BT.

3

Samenstelling

Kernbezetting
• Operationeel Leider (voorzitter)
• Algemeen Commandant Bevolkingszorg (Hoofd sectie bevolkingszorg)
• Algemeen Commandant Brandweerzorg (Hoofd Officier van Dienst)
• Hoofd Sectie GHOR
• Algemeen Commandant Politiezorg (Algemeen Commandant)
• Communicatieadviseur ROT
• Informatiemanager ROT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Staffunctionaris Bevolkingszorg (medewerker bevolkingszorg)
• Staffunctionaris Brandweerzorg
• Staffunctionaris Geneeskundige zorg
• Staffunctionaris Politiezorg
• Informatiecoördinator
• Secretaris
• Plotter

Locatie

Het ROT is gehuisvest op de eerste etage in het RCC, Rooseveltstraat 4a te
Leiden.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
3
de uitvoering van hun taken . De leden en de hoofden van de sectie kunnen
elkaar indien noodzakelijk bij de aanvang van het eerste overleg vervangen.
• Informatiemanager
30 minuten
• Leden sectie informatievoorziening
40 minuten
• Operationeel Leider
45 minuten
• Algemeen Commandanten ROT, HS45 minuten
GHOR
• Voorlichtingsfunctionaris
30 minuten
• Overige leden ROT (m.u.v. liaisons)
60 minuten

Tijden conform Besluit Veiligheidsregio’s.
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3.4 Beleidsteam (BT)

-

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

Wanneer sprake is van een bedreiging van het
welzijn van (grote groepen van) de bevolking en/
of bestuurlijke coördinatie of besluitvorming
noodzakelijk is, wordt opgeschaald naar GRIP 3.
Naast het CoPI en het ROT wordt een
(gemeentelijk) beleidsteam (BT) gevormd.
Binnen het BT worden onder eenhoofdige leiding
de te behalen bestuurlijke prestaties gepland en
gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.

Gemeentelijke
actiecentra

Inleiding

Operationele eenheden

Coördinatie van en besluitvorming op organisatorische, juridische en
bestuurlijke deelprocessen.
Adviseren van de burgemeester (als opperbevelhebber) aangaande de
bestrijding van rampen en crises op strategisch beleidsmatig niveau.

Beslisser:
Bevoegd- en
verantwoordelijkheden - Heeft het opperbevel in geval van een ramp of crisis of van ernstige vrees
Voorzitter BT
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of
crisis deelnemen, staan onder zijn bevel;
- Bevoegd om in geval van rampen of crises, dan wel van ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan, alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de
openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht;
- Bevoegd tot het opschalen naar GRIP 3 en 4 en het uitnodigen van relevante
crisispartners in het BT.
Boegbeeld:
- Extern de overheid vertegenwoordigen in de aanpak van de crisis naar de
media, de bevolking, de hulpverleners en de bestuurlijke instanties en de
communicatie daarover.
Burgervader:
- Naar buiten treden richting bewoners en getroffenen.

4

Taken BT

- Adviseert de burgemeester bij het stellen van prioriteiten in de aanpak van de
crisisbeheersing, ten behoeve van het ROT;
- Houdt toezicht op de uitvoering van de genomen beslissingen;
- Stemt de informatieverstrekking en crisiscommunicatie af met het ROT;
- Stuurt op aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor zover
dit niet gemandateerd is aan de diensten;
- Het eventueel uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
- Het onderhouden van contacten met de media en de bevolking.

Samenstelling

Kernbezetting
• Burgemeester (voorzitter)
• Adviseur BT Bevolkingszorg (Gemeentesecretaris)
• Adviseur BT Brandweer (Districtcommandant Brandweer Hollands Midden)
• Adviseur BT Politie (Districtschef Politie Hollands Midden)
• Adviseur BT GHOR (Directeur GHOR Hollands Midden)
• (Hoofd)officier van Justitie
• Informatiemanager BT
4
• Adviseur Crisisbeheersing (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid)
• Communicatieadviseur BT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Notulist

Benaming conform het landelijk project GROOT.
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Liaison

Adviseur BT
GHOR

Notulist

Adviseur BT
Politie

Communicatieadviseur

Adviseur BT
Brandweer

MOV

Adviseur BT
Bevolkingszorg

5

(H)OvJ

Burgemeester

Informatiemanager

Locatie

Het BT is gehuisvest in een door de betreffende gemeente vooraf aangewezen
locatie.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
5
de uitvoering van hun taken :
• Beleidsteam
60 minuten

Tijden conform Besluit veiligheidsregio’s.
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3.5 Regionaal Beleidsteam (RBT)

-

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

CoPI

Actiecentra
Politie

Actiecentra
GHOR

Team
Bevolkingszorg

Gemeenschappelijke
Meldkamer

-

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

Calamiteiten Meldkamer

Bevoegd- en
verantwoordelijkheden

Wanneer sprake is van een
gemeentegrensoverschrijdend incident, de
hulpdiensten in meerdere gemeenten moeten
optreden en bestuurlijke coördinatie van
betrokken gemeenten aan de orde is, wordt
opgeschaald naar GRIP 4. Het BT komt te
vervallen en er wordt een regionaal beleidsteam
(RBT) gevormd. Binnen het RBT worden onder
eenhoofdige leiding de te behalen bestuurlijke
prestaties gepland en gemonitord en daar waar
nodig bijgestuurd.

Gemeentelijke
actiecentra

Inleiding

Operationele eenheden

Coördinatie van en besluitvorming op organisatorische, juridische en
bestuurlijke deelprocessen.
Adviseren van de voorzitter Veiligheidsregio (als opperbevelhebber) en de
afzonderlijke burgemeesters aangaande de bestrijding van rampen en crisis
op strategisch beleidsmatig niveau.

Bevoegd- en
- Heeft het mandaat over de aansturing van de crisisbeheersing. Hij is verplicht
verantwoordelijkheden
het RBT te consulteren voordat hij besluiten neemt, tenzij de vereiste spoed
voorzitter
zich daartegen verzet.
Veiligheidsregio
- Geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die nodig worden geacht in
verband met de uitvoering van de door hem genomen besluiten;
- Nodigt relevante crisispartners uit in het RBT;
- Heeft het opperbevel in geval van een ramp of crisis of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of
crisis deelnemen, staan onder zijn bevel;
- Geeft in geval van rampen of crisis, dan wel van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, alle bevelen die ter handhaving van de openbare orde of
ter beperking van gevaar nodig worden geacht;
- Draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de ramp/
het incident dat de gemeenten bedreigt of treft.
Bevoegdheden
burgemeesters

De burgemeesters kunnen in het RBT schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het
besluit van de voorzitter Veiligheidsregio.

Taken

- Stellen van prioriteiten bij de aanpak van de crisisbestrijding;
- Beleidsbeslissingen van de voorzitter Veiligheidsregio (indien noodzakelijk)
doorzetten naar het ROT;
- Toezicht houden op de uitvoering van de genomen beslissingen;
- Het afstemmen van de informatieverstrekking/ voorlichting over het incident
met het ROT;
- Voorbereiden van de voorlichting aan de bevolking over de beleidsaspecten;
- Geven van opdrachten tot het treffen van aanvullende maatregelen;
- Sturen op het aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor
zover dit niet gemandateerd is aan de diensten;
- Het eventueel uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
- Zorgdragen voor de verdeling van schaarse middelen en afwegen van de
behoefte en belangen van de betrokken gemeenten daarbij.

Samenstelling

Kernbezetting
• Voorzitter Veiligheidsregio (voorzitter)
• Burgemeesters van betrokken gemeenten
• Adviseur RBT Bevolkingszorg
• Adviseur RBT Brandweer
• Adviseur RBT Politie
• Adviseur RBT GHOR
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Hoofdofficier van Justitie
Voorzitter(-s) Waterschap(-pen)
• Informatiemanager RBT
6
• Adviseur Crisisbeheersing (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid)
• Communicatieadviseur RBT
Eventuele uitbreiding
• Liaison(s)
Ondersteuning
• Notulist
• Facilitair ondersteuner
•
•

HOvJ

Dijkgraaf

Notulist

Adviseur RBT
Brandweer

Communicatie
-adviseur

Adviseur RBT
Politie

MOV

Adviseur RBT
GHOR

Informatie
-manager

Adviseur RBT
Bevolkingszorg

Voorzitter
Veiligheidsregio

BGM 1

6

Liaison

BGMn

Locatie

Het RBT is gehuisvest op de begane grond van het RCC, Rooseveltstraat 4a te
Leiden.

Opkomsttijd

De volgende onderdelen of functionarissen beginnen binnen de gestelde tijd met
de uitvoering van hun taken:
• Regionaal Beleidsteam
60 minuten

Benaming conform het landelijk project GROOT.
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3.6 Voorbereidend overleg
RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)

BT
ROT
Sectie
Informatievoorz.

Sectie
Bevolkingszorg

Sectie
GHOR

Sectie
Politie

Sectie
Brandweer

Liaison

Actiecentra
Brandweer

Actiecentra
Politie

CoPI

Gemeenschappelijke
Meldkamer

Actiecentra
GHOR

Team
Bevolkingszorg

Operationele eenheden

Initiatie

Alleen de voorzitter van elk crisisteam is bevoegd om het team daadwerkelijk
samen te roepen. Hij kan dit zelf initiëren of op basis van een dringend advies
vanuit één van de disciplines. Zo mogelijk stemmen relevante afdelingshoofden
het advies af.

Taken

-

Bevoegd- en
Verantwoordelijkheden

-

Het bepalen van de mate van dreiging van het incident;
Het treffen van de noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen;
Het afstemmen van deze (voorzorgs-)maatregelen;
Het informeren van het bevoegd gezag(-en) over het wel of niet opschalen
van de crisisorganisatie;
Het informeren van de eigen organisatie en crisispartners.
Coördineren, voorbereiden en treffen van noodzakelijke (voorzorgs-)
maatregelen;
Adviseren van het bevoegd gezag om wel of niet over te gaan tot opschaling
van de rampenbestrijdingsorganisatie conform GRIP-procedure.

Samenstelling

Bij een voorbereidend team worden alle leden (incl. staffunctionarissen en de
informatieorganisatie) bijeen geroepen. Tijdens het eerst overleg wordt
inzichtelijk gemaakt welke processen voorbereid dienen te worden en welke
functionarissen/secties hierbij noodzakelijk zijn. De uiteindelijke samenstelling
van de voorbereidende teams is dus afhankelijk van het voorzienbare incident.

Alarmering

Alarmering van een voorbereidend ROT vindt door middel van paging (P2000)
plaats. De overige teams worden telefonisch gealarmeerd.

Locatie

Zie hiervoor de locaties zoals deze zijn beschreven bij het CoPI, ROT, BT en
RBT

Opkomsttijd

De opkomsttijden voor de leden van de voorbereidende teams zijn conform de
genoemde opkomsttijden van de verschillende teams, tenzij dit expliciet anders
vermeld staat in het alarmeringsbericht.

Voorbeelden

Team
Voorbereidend CoPI
Voorbereidend ROT
Voorbereidend BT
Voorbereidend RBT

Calamiteiten Meldkamer

Bij dreigende, voorzienbare incidenten kan op elk
niveau (operationeel, tactisch en strategisch) een
‘voorbereidend team’ worden samengeroepen.
Het uitgangspunt hierbij is dat de gebeurtenis op
korte termijn kan plaatsvinden, maar dat een
daadwerkelijk incident zich nog niet heeft
voorgedaan. In tegenstelling tot de reguliere
GRIP kan elk team individueel gealarmeerd
worden.

Gemeentelijke
actiecentra

Inleiding

Voorbeeld
bomruiming;
evenementen/ demonstraties.
weer-/ of verkeersalarm, hoog water, droogte;
evenementen.
dreigende doorbraak;
dreigende odeverstoring/bomruiming.
dreigende infectieziekte;
dreigende overstroming.
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4. Crisispartners
Inleiding

Taken

Samenwerking met partners is van belang voor het adequaat voorbereiden en
bestrijden van incidenten, rampen en crises. Bij wet is vastgelegd dat in het
Regionaal Crisisplan van de VRHM afspraken met crisispartners over risico- en
crisisbeheersing worden opgenomen. In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen
beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden van crisispartners zijn en
welke afspraken zijn gemaakt over hoe tijdens crises wordt samengewerkt. Deze
afspraken zijn vastgelegd in convenanten en nader uitgewerkt in
informatiekaarten ´Partners´.
- Afstemmen van werkzaamheden/ besluiten met de activiteiten en besluiten
van de veiligheidsregio, bijvoorbeeld middels een liaison die gemandateerd is
namens de eigen organisatie.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het CoPI, ROT en/ of (R)BT inzake
de incidentbestrijding, op onderwerpen die gerelateerd zijn aan de taak van
de crisispartner.
- (Pro-) actief delen van informatie.
- Afstemming ten aanzien van communicatie door het koppelen van de
communicatieadviseur ROT en de communicatieadviseur van de
desbetreffend organisatie.

Bevoegd- en
De bevoegdheden van de crisispartner zijn een afgeleide van de (wettelijke) taak
verantwoordelijkheden van deze partner. Deze zijn verder uitgewerkt in:
- convenanten en bijbehorende informatiekaart van de desbetreffende partner;
- de uitgave “Crisis en Recht” van Min. BZK (2008);
- de bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing
(verantwoordelijkheidsverdeling per crisistype);
- rampbestrijdingsplannen en bijbehorende operationele samenvattingen.
Buurregio’s

Voor crisisbeheersing op bovenregionale schaal heeft de VRHM afspraken
gemaakt met buurregio’s.
Met de veiligheidsregio´s in de provincie Zuid Holland is het convenant voor
interregionale samenwerking opgesteld, waarin onder andere de volgende
afspraken zijn gemaakt:
- Bij een ramp of crisis van meer dan regionale betekenis zullen de betrokken
veiligheidsregio’s in samenwerking de interregionale rampenbestrijding
en/of crisisbeheersing ter hand nemen.
- De veiligheidsregio’s wijzen een coördinerend operationeel leider (COL)
aan op wiens initiatief de operationeel leiders van de veiligheidsregio’s
onderling contact onderhouden en zo nodig bestuurlijke besluitvorming
voorbereiden, als ware er een interregionaal operationeel team (IROT).
- De voorzitters van de veiligheidsregio’s kunnen op aangeven van de COL
tezamen een interregionaal beleidsteam (IRBT) bijeen roepen, waarin in
gezamenlijkheid wordt afgestemd over de te volgen strategie betreffende de
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
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Landelijke overheden

Voor crisisbeheersing heeft de VRHM afspraken met de volgende landelijke
overheden:
 Nationaal CrisisCentrum (NCC);
 Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC):
o Landelijke Operationele Staf (LOS).
 Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCB);
 Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB).
Crisisbeheersingsstelsel Nederland op hoofdlijnen:

Defensie

Defensie kan ingezet worden ter ondersteuning van zeer veel processen in de
rampenbestrijding, waarbij het op te lossen probleem door Defensie wordt
beoordeeld en een voorstel wordt gedaan voor inzet. Voor een beschrijving van
taken en procedures zie ‘Catalogus Civiel Militaire Samenwerking’. De
Commandant RMC is rijksheer zoals bedoeld in de Wvr.
Defensie kent de volgende vormen van ondersteuning aan civiele autoriteiten:
a. Structurele nationale taken (KMar, EOD e.d.);
b. Militaire bijstand op grond van de Politiewet 1993:
- ondersteuning van de handhaving van de openbare orde;
- ondersteuning van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
c. Militaire bijstand op grond van de Wet veiligheidsregio’s;
d. Militaire steunverlening in het openbaar belang.

Vitale infrastructuur

De VRHM heeft, ten aanzien van de borging van de continuïteit van de vitale
voorzieningen, met diverse organisaties convenanten afgesloten. De (relevante)
operationele samenwerkingsafspraken in de convenanten zijn opgenomen in
zogenaamde informatiekaarten ‘Partners’. Deze kaarten worden hieronder
beschreven.

Informatiekaarten

De regio maakt in convenanten samenwerkingsafspraken met de crisispartners
over de aansluiting bij of op de crisisorganisatie van de regio. Hierin staan
afspraken over aansluiting op:
- Sturende processen; waaronder afspraken over leidinggevende
functionarissen die aansluiten in een CoPI, ROT en/ of (R)BT en (proces)
verantwoordelijkheden.
- Ondersteunende processen; waaronder afspraken over informatie
uitwisseling, melding en alarmering, op- en afschaling en het gebruik van
resources.
- Primaire processen: waaronder afspraken hoe uitvoerende processen van de
verschillende diensten op elkaar aansluiten.
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Elk samenwerkingsconvenant is samengevat tot een overzichtelijke
informatiekaart ‘Partners’. De informatiekaarten zijn bedoeld voor leden van de
crisisteams van de VRHM en de crisisorganisatie van de desbetreffende partner.
Per crisispartner bevat deze informatiekaart in elk geval de bijzonderheden ten
aanzien van:
- Crisisstructuur;
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- Alarmering;
- Op- en afschaling;
- Leiding en coördinatie;
- Informatievoorziening;
- Crisiscommunicatie;
- Regeling Liaison;
- Bijzondere informatieproducten en resources.
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5. Beschrijving organisatie en taken secties in de hoofdstructuur
5.1 Inleiding
In organieke zin worden binnen de hoofdstructuur het RBT, BT, ROT, CoPI de GMK/CMK, de secties
en de actiecentra onderscheiden. De multidisciplinaire onderdelen van de hoofdstructuur geven
leiding en sturing aan de leidinggevende van de stafsecties en actiecentra. In dit hoofdstuk worden de
hiërarchische structuur, samenstelling en processen van de monodisciplinaire secties en actiecentra
beschreven. Naast de disciplines bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg
wordt het proces ‘Informatievoorziening’ nader beschreven.

5.2 Organisatie en taken Bevolkingszorg
Inleiding

Het hoofdproces ‘Bevolkingszorg’ ten tijde van rampen en crises kent een eigen
structuur. Binnen de hoofdstructuur worden voor de bevolkingszorg drie
aansturende teams of functies onderscheiden: de OvD Bevolkingszorg, een
sectie Bevolkingszorg als onderdeel van het Regionaal Operationeel Team
(ROT) en een Team Bevolkingszorg. Onder het Team Bevolkingszorg vallen
vervolgens de teams die verantwoordelijk zijn voor de primaire
(uitvoerings)processen met betrekking tot bevolkingszorg.

Hiërarchische
structuur

5.2.1 Officier van Dienst Bevolkingszorg
Inleiding
De Officier van Dienst Bevolkingszorg is in een GRIP 1 situatie de hoogst
leidinggevende op het terrein van de bevolkingszorg. In die hoedanigheid is de
OvD BZ lid van het CoPI. Bij verdere opschaling vervult de OvD BZ een meer
coördinerende rol over de bevolkingszorg processen in het taakgebied van het
CoPI.
Kerntaken

De kerntaken van de OvD BZ zijn:
• deelnemen aan het CoPI;
• zorgdragen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke processen
(bevolkingszorg) en de gemeentelijke functionarissen in het taakgebied
van het CoPI;
• zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie.
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Functie-invulling

Opkomst en
opkomsttijden

De functie OvD BZ wordt per samenwerkende gemeenten ingevuld op basis
van het beschikbare competentieprofiel.
De OvD Bevolkingszorg komt op vanaf GRIP 1. Richtlijn voor opkomsttijd is 30
7
minuten

5.2.2 Sectie Bevolkingszorg
Inleiding
De sectie Bevolkingszorg is onderdeel van het ROT en levert een bijdrage aan
de taken van het ROT. De sectie Bevolkingszorg stuurt vanuit het ROT het
Team Bevolkingszorg aan, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
bevolkingszorg.
Samenstelling

De samenstelling van de Sectie Bevolkingszorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg en bestaat ten minste uit de
functionarissen;
- Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC BZ)
- Staffunctionaris Bevolkingszorg
8
- Communicatieadviseur ROT

Taken

De taken van de sectie bevolkingszorg zijn:
- advisering aan het ROT over de inzet van bevolkingszorg processen;
- coördinatie over de bevolkingszorg processen;
- informatievoorziening naar de bevolkingszorg processen.

Opkomst en
opkomsttijden

De sectie bevolkingszorg komt als onderdeel van het ROT bijeen in het
Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) Hollands Midden.
Opkomsttijden:
- Algemeen Commandant Bevolkingszorg 45 minuten
- Staffunctionaris Bevolkingszorg
60 minuten

5.2.3 AC Bevolkingszorg
Kerntaken
- Zorgdragen voor de organisatie en uitvoering van de bevolkingszorg
(aansturing van de sectie Bevolkingszorg en het Team Bevolkingszorg).
- Deelnemen aan het Regionaal Operationeel Team (ROT).
- Zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s).
Bevoegdheden

- Bevoegd tot het inzetten van bevolkingszorg processen.
- Bevoegd tot het aanvragen van ondersteuning uit buurgemeenten.
- Bevoegd om dwingende aanwijzingen te geven over de wijze en inzet van de
bevolkingszorg processen.

7

De opkomsttijd van 30 minuten is gelijk aan die van het CoPI, maar geldt als een richtlijn en niet als een harde eis. Dit in
verband met de bestaande piketregelingen die gebaseerd zijn op een opkomsttijd van 60 minuten.
8
De communicatieadviseur ROT heeft naast zijn eigenstandige rol als adviseur in het ROT ook een rol als staffunctionaris
Bevolkingszorg binnen het taakgebied Communicatie. Binnen dit laatste taakgebied valt hij onder verantwoordelijkheid van de
Algemeen Commandant Bevolkingszorg.

23

5.2.4 Team Bevolkingszorg (TBZ)
Inleiding
Het Team Bevolkingszorg (TBZ) is een lokaal gemeentelijk team en draagt de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bevolkingszorg. Het TBZ wordt
vanuit het ROT aangestuurd door de AC Bevolkingszorg.
Samenstelling

Samenstelling Team Bevolkingszorg:
- Leidinggevende Bevolkingszorg (namens de AC Bevolkingszorg)
- Hoofd Communicatie
- Hoofd Publieke Zorg
- Hoofd Omgevingszorg
- Hoofd Informatie
- Hoofd Ondersteuning
- Medewerker Openbare Orde en Veiligheid (MOV)
Het TBZ wordt ondersteund door:
- Verslaglegger
- Informatiecoördinator TBZ

9

Opkomst en
opkomsttijden

Het Team Bevolkingszorg komt bijeen op een vooraf lokaal aangewezen locatie
Opkomsttijden:
- Team Bevolkingszorg
90 minuten, m.u.v.
- Informatiecoördinator
60 minuten
9
- Hoofd Communicatie
45 minuten

Taken

Een Team Bevolkingszorg zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd
(Besluit VR, art. 2.1.3):
- het geven van voorlichting aan de bevolking;
- het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- het registreren van de slachtoffers c.q. geëvacueerden;
- het registreren van de schadegevallen;
- overige gemeentelijke processen, zoals milieu, inzamelen besmette waren en
primaire levensbehoefte;
- het adviseren van het ROT.

Hoofdprocessen

De gemeentelijke teams voeren de volgende 3 hoofdprocessen uit:
- Communicatie
- Publieke zorg
- Omgevingszorg

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning

In de Wet Veiligheidsregio’s wordt deze functionaris Coördinator Voorlichting genoemd
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5.3 Organisatie en taken Brandweerzorg
Inleiding

De inrichting van de crisisorganisatie voor brandweerzorg is in handen van de
Brandweer Hollands Midden. De organisatie bestaat uit een sectie
Brandweerzorg, onder leiding van de Algemeen Commandant. Deze paragraaf
biedt de nieuwe rol- en procesbenamingen. Vooralsnog wordt voor de feitelijke
uitwerking van de processen verwezen naar de bestaande deelprocesplannen.

Hiërarchische
structuur

Algemeen commandant
Brandweerzorg

H

Hoofd ondersteuning

Hoofd Informatie

Samenstelling

De samenstelling van de sectie Brandweerzorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Brandweerzorg en bestaat ten minste uit de volgende
rollen:
- Algemeen Commandant Brandweerzorg
- Hoofd Informatie
- Hoofd Ondersteuning
- Hoofd Bron- en Emissiebestrijding
De sectie Brandweerzorg kan eventueel worden uitgebreid met de volgende
functies:
- Hoofd Redding
- Hoofd Ontsmetting

Hoofdprocessen

De brandweer voert de volgende 3 hoofdprocessen uit:
- Bron- en emissiebestrijding
- Redding
- Ontsmetting

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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5.4 Organisatie en taken Geneeskundige zorg
Inleiding

De inrichting van de crisisorganisatie ‘geneeskundige zorg’ is in handen van de
GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en wordt nader
uitgewerkt in deel 2 van het crisisplan. Deze paragraaf geeft een algemeen
overzicht van de organisatie en bijbehorende deelprocessen binnen de
geneeskundige zorg.

Samenstelling

Publieke Gezondheidszorg

Psychosociale Hulpverlening

Spoedeisende Medische Hulpverlening

Hiërarchische
structuur

De samenstelling van de sectie Geneeskundige zorg wordt bepaald door de
Algemeen Commandant Geneeskundige zorg en bestaat uit tenminste de
volgende rollen:
- Hoofd Sectie GHOR (HS GHOR)
- Hoofd Spoedeisende medische hulpverlening (HSMH)
- Hoofd publieke gezondheidszorg (HPG)
- Hoofd Psychosociale Hulpverlening (HPSH)
- Hoofd Informatie (HIN)
De sectie Geneeskundige zorg kan eventueel worden uitgebreid met de
volgende functies:
- Hoofd Actiecentrum (HAc)
- Hoofd Ondersteuning (HON)
- Liaisons van ketenpartners.
Binnen de sectie Geneeskundige zorg in de crisisorganisatie worden alle
actiecentra aangestuurd door een hoofd. Het Hoofd Sectie GHOR bepaalt de
omvang en de samenstelling van de stafsectie.

Hoofdprocessen

De GHOR coördineert de volgende 3 hoofdprocessen:
- Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH)
- Psychosociale Hulpverlening (PSH)
- Publieke Gezondheidszorg (PG)

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning
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5.5 Organisatie en taken Politiezorg
Inleiding

De inrichting van de crisisorganisatie voor politiezorg is de verantwoordelijkheid
van de politie Hollands Midden. De organisatie bestaat uit een Staf Grootschalig
en Bijzonder Optreden (SGBO), oftewel de sectie Politiezorg met aan het hoofd
daarvan een Algemeen Commandant Politiezorg.

Hiërarchische
structuur

Algemeen Commandant Politiezorg

H

H

Interventie

Opsporingsexpertise

Opsporing

Handhaven netwerken

Ordehandhaving

Bewaken en beveiligen

Mobiliteit

Hoofd Ondersteuning

Hoofd Informatie

Samenstelling

De samenstelling van de sectie Politiezorg wordt bepaald door de Algemeen
Commandant Politiezorg en bestaat uit tenminste de volgende rollen:
- Algemeen Commandant Politiezorg
- Hoofd Ordehandhaving
- Hoofd Opsporing
- Hoofd Informatie
- Hoofd Ondersteuning / Resources
De Sectie Politiezorg kan eventueel worden uitgebreid met de volgende functies:
- Hoofd Bewaken en Beveiligen
- Hoofd Mobiliteit
- Hoofd Handhaven Netwerken
- Hoofd Opsporingsexpertise
- Hoofd Interventie

Hoofdprocessen

De politie voert de volgende 7 hoofdprocessen uit:
- Mobiliteit
- Bewaken en beveiligen
- Ordehandhaving
- Handhaven netwerken
- Opsporing
- Opsporingsexpertise
- Interventie

Ondersteunende
processen

Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
- Informatiemanagement
- Ondersteuning

27

5.6 Organisatie en taken Informatiemanagement
Inleiding

Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het
effectief en efficiënt organiseren van de informatievoorziening tussen de
verschillende onderdelen en actoren binnen de crisisorganisatie. Het doel
hiervan is dat een ieder binnen de crisisorganisatie kan beschikken over tijdige,
actuele en gevalideerde informatie om op zijn niveau leiding te kunnen geven, af
te stemmen, te controleren en bij te sturen.
Informatie-uitwisseling is gebaseerd op het concept van netcentrisch werken,
waarbij een geïntegreerd, interactief netwerk van besluitvormers,
informatieleveranciers en eenheden op het zelfde moment over dezelfde
(feitelijke) informatie kan beschikken. Hierdoor wordt snellere en efficiëntere
besluitvorming mogelijk en wordt anticiperend handelen bevorderd. Om dit
mogelijk te maken houdt elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie een eigen beeld bij via het Landelijk Crisis Management
Systeem. Dit eigen beeld draagt vervolgens bij aan een multidisciplinair
totaalbeeld.
Voor een uitgebreide beschrijving van informatiemanagement wordt verwezen
naar de blauwdruk ‘Bedrijfsvoering Informatiemanagement’ van de VRHM.

Schema
informatiebeeld
Hollands Midden

Onderstaand schema geeft weer hoe de verschillende disciplines bijdragen aan
het informatiebeeld ter voorbereiding voor (bestuurlijke) besluitvorming.

Geo data

Aan het informatiebeeld wordt de geo informatie (plot) toegevoegd welke wordt
voorbereid door de plotter. Doordat het CoPI, meetplanleider (AC brandweer) en
ROT in het zelfde plot werken, is de geo informatie ook gedeeld. Voor de geo
informatie geldt eveneens de regiefunctie zoals beschreven.
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Regie

Een regiefunctie is nodig om te zorgen dat het beeld niet alleen goed leesbaar
en begrijpelijk is, maar ook integer en waar mogelijk gevalideerd. De regie over
het totaalbeeld wordt, afhankelijk van de GRIP-fase, gevoerd door de
gemeenschappelijke meldkamer, het CoPI of het ROT. In deze teams is de
informatiemanager verantwoordelijk voor de regie op het totaalbeeld.
Situatie
GRIP 1 (tot actief CoPI)
GRIP 1 (vanaf actief CoPI)
GRIP 2 (vanaf actief ROT)
GRIP 3
GRIP 4

Beschrijving functies

Regie
CaCo GMK
IM CoPI
IM ROT
IM ROT
IM ROT

In onderstaand schema wordt een overzicht van bij het informatieproces
betrokken teams en functionarissen gegeven. Daarbij wordt aangegeven wat de
rol is.
Team
GMK

Functionaris
CaCo

CoPI

Informatiemanager
CoPI

Plotter CoPI

ROT

Logistiek
medewerker
Informatiemanager
ROT

Informatiecoördinator
ROT
Plotter ROT
Secretaris

BT

Informatiemanager
BT

Rol i.h.k.v. proces informatievoorziening
- Samenstelling operationeel beeld op
meldkamer niveau
- Voert regie totdat CoPI informatiemanager
operationeel is
- Samenstelling operationeel beeld op CoPI
niveau
- Regie voeren op totale infobeeld
- Leidinggeven aan sectie
informatievoorziening CoPI.
- Samenstellen geografisch beeld en
(omgevings)analyse
- Verzamelen van informatie t.b.v.
beeldvorming
- Regie voeren op totaal informatiebeeld (bron
en effectgebied)
- Coördinatiebesluiten en actiepunten
- Voorbereiden bestuurlijk infobeeld
- Leidinggeven aan sectie
informatievoorziening ROT
- Adviseren van de Operationeel Leider vanaf
GRIP 1
- Eerste aanspreekpunt voor crisispartners
(ook buiten opschaling)
- Afhankelijk van het scenario/ dreiging betrekt
de informatiemanager relevante
hulpverleningsdiensten of gemeenten
- Voorbereiden informatiebeeld op tactisch
niveau
- Samenstellen geografisch beeld en
(omgevings)analyse
- Opstellen besluitenlijst ROT, procesbewaker
en algemene werkzaamheden op multi
niveau
- In samenwerking met voorzitter agenda van
BT voorbereiden
- Presenteren van voorbereid bestuurlijk beeld
- Het direct delen van informatie betreffende
acute besluiten
- Het beschikbaar stellen van de besluitenlijst
(na vaststelling)
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TBZ

Informatiecoördinator
TBZ

- In samenwerking met voorzitter agenda van
TBZ voorbereiden

- Delen van uitkomsten/knelpunten van mono
processen, behalve proces communicatie
Actiecentra

Secties
ROT

Informatiecoördinator

Staffunctionarissen

- Verzamelen, analyseren en beschikbaar
stellen van monodisciplinaire informatie;
AC BRW / MPL deelt daarnaast de resultaten
van de analyse en advies in het plot
- Verzamelen, analyseren, delen en
samenvatten van informatie uit de mono
kolom (ontvangen op CoPI en ROT niveau)
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Handboek
Bevolkingszorg

Opzet Handboek Bevolkingszorg
Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf bevolkingszorg
processen. De delen B tot en met F bevatten de verdere uitwerkingen van de bevolkingszorg
processen.
-

Deel A: samenvattingen van de bevolkingszorg processen
Deel B: proces Communicatie
Deel C: proces Publieke Zorg
Deel D: proces Omgevingszorg
Deel E: proces Informatie
Deel F: proces Ondersteuning

Deel A:

Samenvattingen

Proces Communicatie
Definitie
Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie aan pers en publiek op basis van een
omgevingsanalyse en een strategisch communicatieadvies.
Communicatie’:
• haalt de buitenwereld naar binnen om een informatiepositie op te bouwen en om een
communicatieaanpak te ontwikkelen;
• brengt de binnenwereld weer naar buiten om gericht te voorzien in informatiebehoeften van de
buitenwereld.
Basisdoelstellingen
en aanpak

In crisiscommunicatie staan, ongeacht het type crisis, in essentie drie
basisdoelstellingen centraal. Deze komen voort uit de informatiebehoeften in de
samenleving:
• Betekenis geven: het duiden van de crisissituatie
• Schadebeperking: door het geven van handelingsperspectieven
• Informatievoorziening: verstrekken van algemene informatie
De aanpak van de crisiscommunicatie operatie kenmerkt zich door een cyclisch
proces van analyse, naar advisering, naar aanpak

Benodigde
informatie

-

Op te leveren
informatieproducten

de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld)
specifiek informatie voor het proces Communicatie
o
media informatie
o
pers- en publieksvragen
geformuleerde handelingsperspectieven vanuit de hulpdiensten of ROT en/of
(R)BT.

•
•
•
•
•

Bericht Team Operationeel
Omgevingsanalyse
Strategisch Communicatieadvies
Voortgang- en afwijkingsinformatie
Overdrachtsdossier




Mandaatregeling Crisiscommunicatie
Contact en afstemming met communicatieadviseurs in multidisciplinaire
teams
Beschikbare regionale (piket)pools

Organisatieschema
en rollen

Aandachtspunten



Proces Publieke Zorg
Definitie
Het proces Publieke Zorg kent drie deeltaken die voorzien in de behoeften van de getroffenen:
•
•
•

Opvang: Het opvangen van (niet gewonde) mensen en dieren voor de periode dat ze (nog) niet naar
huis kunnen terugkeren, hun huis niet kunnen bereiken.
Primaire Levensbehoeften: het voorzien van niet gewonde mensen en dieren in de behoefte aan
primaire levensbehoeften zoals water, energie, voedsel, huisvesting, kleding, geld en goederen.
Bijzondere Uitvaartzorg: Het voeren van de regie in de (bijzondere) uitvaartzorg met als doel:
herdenken, rouwverwerking en emotiebeheersing naar aanleiding van crisissituaties. Bij grote
aantallen doden valt hieronder ook het organiseren van de (nood-) begrafenis en teraardebestelling

Aanpak en
werkwijze








Alarmering en opstart team
Situatieanalyse en bepalen aanpak
Verkrijgen goederen en diensten
Informeren en afstemmen partners
Uitvoeren en coördinatie van de te treffen maatregelen
Beëindiging en overdracht proces

Benodigde
informatie

algemeen
- de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld)
opvang
- de concrete vraag vanuit het CoPI en/of het team bevolkingszorg.
o Eerste opvanglocatie door de politie
- Q&A lijst communicatie

Op te leveren
informatieproducten

algemeen
• Bericht Team Operationeel
• Actieplan opvang, primaire levensbehoeften of bijzondere uitvaartzorg
• Voortgang- en afwijkingsinformatie
• Overdrachtsdossier
Specifiek
Opvang: Bericht opvang gereed
Bijzondere uitvaartzorg: bericht draaiboek uitvoering plechtigheid

Organisatieschema
en rollen

Aandachtspunten







Rol van Salvage
Afstemming met Politie (overdracht vanuit eerste opvanglocatie)
Bijzondere doelgroepen
Registratie
Rol voor Monuta

Proces Omgevingszorg
Definitie
Het proces Omgevingszorg kent drie deeltaken die gezamenlijk zorg dragen voor herstel van de
verstoorde omgeving naar een normale situatie tijdens de aanpak van een crisis
•

•

•

Milieubeheer: het adviseren aan betrokken partijen ter voorkoming of beperking van milieuschade
en dat de te treffen maatregelen worden gecoördineerd. Hieronder valt ook het inzamelen van
besmette of verdachte waren om (verdere) besmetting of gezondheidsschade te voorkomen.
Bouwbeheer: het adviseren van betrokken partijen omtrent het instortingsgevaar van gebouwen en
woningen, alsmede het geven van adviezen en opdrachten over het aanbrengen van
noodvoorzieningen aan gebouwen en woningen om zodoende een veilige omgeving te waarborgen.
Ruimtebeheer: tijdens een bijzondere situatie zorg te dragen voor de openbare ruimte van de
gemeente op o.a. het gebied van veiligheid, afzetting, toegankelijkheid etc., alsmede het treffen van
maatregelen om terug te keren naar de normale situatie. Activiteiten richten zich op weg, water en
ruimte.

Aanpak en
werkwijze







Alarmering en opstart team
Situatieanalyse en bepalen aanpak
Informeren en afstemmen partners
Uitvoeren en coördinatie van de te treffen maatregelen
Beëindiging en overdracht proces

Benodigde
informatie

-

Op te leveren
informatieproducten

•
•
•
•
•

Bericht Team Operationeel
Uitvoeringsadvies Omgevingszorg
Actieplan Omgevingszorg
Voortgang- en afwijkingsinformatie
Overdrachtsdossier






Bij uitvoering door milieudienst: gemeente wijst coördinator aan.
Werkzaamheden op incidentlocatie onder aansturing van OvD-B of OVD-BZ.
Let op regie / coördinatierol bij inzet externe partijen in uitvoering.
Grote financiële consequenties laten accorderen door TBZ.

de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
de informatie over het incident (totaalbeeld), waaronder specifiek:
o meetgegevens
o verspreidingsinformatie
o gezondheidskundige gevaren
o genomen maatregelen Salvage

Organisatieschema
en rollen

Aandachtspunten

Proces Informatie
Definitie
Het proces Informatie is verantwoordelijk voor het proces van informatievoorziening en –verwerking
binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. De drie onderdelen binnen het proces zijn:
• Back-Office Informatie: het verkrijgen en delen van informatie
• CRIB: Het verzamelen, registreren en verifiëren van alle van belang zijnde gegevens over
slachtoffers van een crisis en/of mensen en huisdieren die worden opgevangen als gevolg van een
crisis ten behoeve van verwanteninformatie en het nazorgtraject.
• CRAS: 1). het op gang brengen van een goede informatie- en communicatiestroom over schades en
andere materiële zaken. 2). Door het registreren van de geleden schade en de coördinatie van de
schademeldingen een zo juist en volledig mogelijk beeld verkrijgen van de aard en omvang van de
aangerichte schade.
Aanpak en
werkwijze



Alarmering en opstart team
Situatieanalyse en bepalen aanpak
Informeren en afstemmen partners
Uitvoeren en coördinatie van de te treffen maatregelen
- CRIB: ‘GBA-taak’, registreren, ontdubbelen, matchen en fiatteren,
verwanteninformatie.
- CRAS: faciliteren van schaderegistratie, analyse, ontdubbelen en
matchen, rapporteren.
- Informatiemanagement: verkrijgen en delen van informatie.
Beëindiging en overdracht proces

Benodigde
informatie

-

de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
de informatie over het incident (totaalbeeld)
opvanglocatie
informatieverzoeken vanuit de hoofdstructuur
dodenlijst (Politie) / gewondenlijst (GHOR)

Op te leveren
informatieproducten

•
•
•
•
•
•

Bericht Team Operationeel
Actieplan CRIB / CRAS
Slachtofferlijst - CRIB rapportage
Rapportage Schadelijst
Voortgang- en afwijkingsinformatie
Overdrachtsdossier



Prioriteit bij CRIB ligt in de eerste uren op verwanten van dodelijke en
gewonde slachtoffers (GBA-taak)
Informatie over toestand van geregistreerden wordt niet geleverd door CRIB
Schaderegistratie geen doel op zich; ten dienst van informeren en
communiceren over schades en andere materiële zaken.






Organisatieschema
en rollen

Aandachtspunten




Proces Ondersteuning
Definitie
Het proces ondersteuning is belast met het tijdig en in de juiste kwaliteit / kwantiteit ter beschikking
stellen van inhoudelijke, facilitaire en personele voorzieningen ten behoeve van de gemeentelijke
crisisorganisatie. Het proces Ondersteuning bestaat uit drie subprocessen:
• Bestuursondersteuning: inhoudelijke ondersteuning BT en TBZ
• Facilitaire ondersteuning: ten behoeve van gemeentelijke crisisorganisatie
• (preparatie) Nafase: Het voorbereiden van het integraal, multidisciplinair en planmatig afhandelen
van alle activiteiten die voortkomen uit een ramp of crisis ten behoeve van een zorgvuldige nazorg
voor getroffenen van die ramp of crises, zodat kan worden teruggekeerd naar de ‘normale’ situatie.
Uitvoerende
werkzaamheden

Bestuursondersteuning
 Het geven van een bestuurlijk advies (algemeen, juridisch, financieel en/of
protocollair)
Facilitaire ondersteuning
 Inrichten crisisruimten
 Afhandelen verzoekvragen facilitaire zaken
 Inrichten front-Office
Preparatie Nafase
 Stellen van de diagnose
 Bepalen uitgangspunten en deelprojecten
 Formeren projecteorganisatie

Benodigde
informatie

-

de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
de informatie over het incident (totaalbeeld)
specifieke adviesvraag (Bestuursondersteuning)
specifieke verzoekvraag (Facilitair)
overdrachtsdossiers (Nafase)

Op te leveren
informatieproducten

•
•
•
•
•
•

Bericht Team Operationeel
Bericht: crisisruimte(s) ingericht
Bestuurlijk advies
Plan van aanpak Nazorg
Voortgang- en afwijkingsinformatie
Overdrachtsdossier

Organisatieschema
en rollen

Ondersteuning
Algemeen Ondersteuner
(Notulist)

Hoofd Ondersteuning
(TBZ)

Informatiecoördinator

Teamleider
Bestuursondersteuning

Teamleider Facilitaire
Ondersteuning

Teamleider Nafase

Algemeen Bestuursadviseur

Medewerker Facilitaire

Medewerker Nafase

Juridisch Bestuursadviseur

Medewerker ICT

Financieel Bestuursadviseur

Protocollair
Bestuursadviseur

Aandachtspunten





Het proces bestuursondersteuning hoeft niet opgevat te worden als een team.
Het gaat met name om expertises.
Nafase: Maak duidelijke onderscheid tussen de ‘warme’ GRIP-fase en de
‘koude’ fase na afschaling.
Maak inschatting impact en start vroegtijdig het proces (preparatie) Nafase

Deel B:

Communicatie
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1. Inleiding
1.1.

Algemeen

Het proces Communicatie is één van de processen binnen het hoofdproces Bevolkingszorg. Voor de
uitvoering van de processen onder Bevolkingszorg is de gemeente / zijn de gemeenten
(eind)verantwoordelijk. Naast Communicatie bestaat het hoofdproces Bevolkingszorg uit de
processen: Publieke Zorg, Omgevingszorg, Informatie en Ondersteuning.
Binnen het hoofdproces Bevolkingszorg neemt het proces Communicatie de volgende positie in:

De hoofden van elk proces vormen samen het Team Bevolkingszorg.

1.2.

Definitie en doel van het proces

De definitie en het doel van het proces Communicatie is:
Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie aan pers en publiek op basis van een
omgevingsanalyse en een strategisch communicatieadvies.
‘Communicatie’:
• haalt de buitenwereld naar binnen om een informatiepositie op te bouwen en om een
communicatieaanpak te ontwikkelen;
• brengt de binnenwereld weer naar buiten om gericht te voorzien in informatiebehoeften van de
buitenwereld.
In crisiscommunicatie staan, ongeacht het type crisis, in essentie drie basisdoelstellingen centraal.
Deze komen voort uit de informatiebehoeften in de samenleving:
• Informatievoorziening: Verstrekken van algemene informatie voor zover die informatie
betrekking heeft:
o op feiten en omstandigheden gerelateerd aan de crisissituatie,
o op de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse actoren
binnen de crisisorganisatie, en
o op de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de crisisorganisatie correcte,
relevante en actuele informatie beschikbaar wordt gesteld.
• Schadebeperking: Instructies geven die gericht zijn op het beperken van schade voor en
door (groepen in) de samenleving, waaronder ook het stimuleren van de zelfredzaamheid en
de onderlinge hulpverlening en die faciliteren door tijdig informatie te verstrekken over het wat,
waar, wanneer hoe en over de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn.
Richting geven aan het gedrag van (groepen in) de samenleving dat nodig is om de
maatregelen van de overheid effectief te maken zoals bij evacuatie en het verdelen van
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•

1.3.

schaarse goederen, en om verstoring van de crisisbeheersing tegen te gaan, bijvoorbeeld
gericht op het voorkomen van overbelaste communicatievoorzieningen of geblokkeerde
toegangs- en afvoerwegen.
Betekenisgeving: het duiden van de crisissituatie en die in een breder perspectief plaatsen,
waarbij wordt aangesloten bij de gevoelens die onder (groepen in) de samenleving leven.

Doelgroepen van het proces communicatie

Elke crisissituatie en elke fase daarbinnen zal een eigen verbijzondering van doelgroepen kennen. In
algemene zin geldt dat getroffenen (gedupeerden), betrokkenen en hun verwanten de primaire
doelgroepen tijdens een crisis zijn. Speciale aandacht moet gegeven worden aan doven en
slechthorenden, blinden en slechtzienden en aan niet- of minder zelfredzamen en anderstaligen.
Andere groepen waarop de communicatie zich tijdens een crisis zal richten zijn de mensen in de
directe omgeving van het getroffen gebied, belangstellenden en geïnteresseerden (zoals media en
publiek).
Om de primaire doelgroepen makkelijker te bereiken, de berichtgeving te versterken en de impact te
optimaliseren, kunnen intermediaire instanties worden ingeschakeld. Denk daarbij aan voorgangers
van kerkgenootschappen, werkgevers, schooldirecties en eerst en vooral aan ‘de media’.
Tijdens een crisissituatie hebben we te maken met zogenoemde interne doelgroepen. Denk daarbij
aan niet direct betrokken bestuurders (wethouders, gedeputeerden), volksvertegenwoordigers,
ambtenaren en hulpverleners. Het behoort tot de opdracht van de communicatiediscipline om deze
groepen te (laten) informeren over de gebeurtenissen en relevante ontwikkelingen

1.4.

Normeringen

 Aflossing / vervanging
Het is van belang om in een vroeg stadium een plan op te stellen voor de vervanging van de
medewerkers. Onderstaande tabel kan hierbij dienen als richtlijn.
Aard activiteit en werkzaamheden van een
functionaris tijdens de rampbestrijding
Reguliere taakuitoefening (lichte stress)

Aantal aflossingen
per etmaal
4

Fysiek inspannend

6

Geestelijk inspannend

6

Fysiek en geestelijk inspannend

8

De beperkte capaciteit van de gemeente, maar ook de duur en omvang van het proces kunnen er al
snel toe leiden dat de gemeente bijstand van buurgemeenten moet aanvragen.
Elke teamleider is verantwoordelijk voor de aflossing van de eigen medewerkers. Deze moet in een
vroeg stadium realiseren dat mogelijke ondersteuning of vervanging van zijn teammedewerkers
noodzakelijk kan zijn. Indien de teamleider ondersteuning en vervanging voorziet wordt de behoefte
voorgelegd aan het Hoofd van het betreffende proces.
 Opkomsttijden
Voor het proces Communicatie gelden de volgende opkomsttijden:
- Hoofd Communicatie
45 minuten
- Teamleider Communicatie
45 minuten
- Team Communicatie
60 minuten
- Communicatieadviseur (R)BT 45 minuten
- Communicatieadviseur ROT 45 minuten
 Opleiden, Trainen en Oefenen
Ter voorbereiding op de rol in de crisisorganisatie dienen medewerkers opgeleid, getraind en
geoefend te worden. Hiervoor geldt de volgende normering voor een geoefende medewerker:

3

Opleiding
- Leidinggevenden en rolspecifieke functies: Basiscursus Crisisbeheersing en Basisopleiding
deelproces
- medewerkers actiecentra: Basiskennis Crisisbeheersing en Basisopleiding deelproces.
- Uitvoerende medewerkers: geïnstrueerd in het kader van verwachtingen en werkwijze.
Training en oefening
Jaarlijks minimaal één training en/of oefening.
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2. Communicatie
2.1

Uitgangspunten Communicatie

Crisiscommunicatie is communicatie tijdens een crisissituatie en voorziet in de maatschappelijke
informatiebehoefte. Crisiscommunicatie is een in de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) vastgelegde taak
van de burgemeester of de voorzitter van de Veiligheidsregio (Wvr; art. 7 en 39):
Artikel 7 (Wvr)
1. De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de
oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of
treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn.
2. De burgemeester draagt er zorg voor dat aan de personen die in zijn gemeente zijn betrokken
bij de rampenbestrijding of de crisisbeheersing, informatie wordt verschaft over die ramp of
crisis, de risico’s die hun inzet daarbij heeft voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen
die in verband daarmee zijn of zullen worden getroffen.
3. De burgemeester stemt zijn informatievoorziening, bedoeld in het eerste en tweede lid, af met
de informatievoorziening door of onder verantwoordelijkheid van Onze bij rampen en crises
betrokken Ministers.
Artikel 39, lid 1 (Wvr)
1. In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de Veiligheidsregio ten behoeve van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd
toepassing te geven aan de artikelen 4, 5, 6 en 7 van deze wet, …
o

o
o
o
o

o
o

2.2

Het proces communicatie is inhoudelijk multidisciplinair van karakter, maar is binnen de
eenduidige lijn van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie gepositioneerd als
onderdeel van het hoofdproces Bevolkingszorg.
Als het om de uitvoering gaat, is communicatie een ontkleurd proces. Gemeenten en
hulpdiensten vormen gezamenlijk een team Communicatie.
Communicatieadviseurs van externe partijen sluiten aan bij het team Communicatie,
maar vallen hiërarchisch niet binnen het team communicatie.
Het team Communicatie werkt op basis van vooraf vastgestelde mandaten (zie
hoofdstuk 4). Deze mandaten zijn primair belegd bij de teamleider communicatie.
De opschaling van communicatie is situatieafhankelijk; de maatschappelijke vraag en
het effect op de samenleving bepaalt de inzet en mate van opschaling.
In het proces communicatie wordt één kernboodschap gehanteerd. De output voor pers
en publiek verschilt in product.
Door druk van de media en/of publiek (of om druk te voorkomen) start het proces
communicatie vaak al voordat een strategisch communicatieadvies is vastgesteld.

Taken van het proces Communicatie

Het proces Communicatie kent qua aanpak de volgende theoretische basis:
• Het proces start bij de analyse: wat is
het gedrag van het publiek? Aan welke
Analyse
informatie bestaat behoefte?
• De analyse levert basisingrediënten
voor de volgende stap in het proces: de
advisering. Zowel in tijd als naar aard
Aanpak
Advies
en inhoud van communicatiemiddelen
(pers en publiek)
wordt een prioritering in de activiteiten
aangebracht.
• Inhoudelijk worden de adviezen
uitgewerkt in de volgende fase van de
cyclus: de aanpak.
• Het proces analyse monitort of dit leidt tot factoren als tevredenheid en eventuele aanpassing van gedrag en signaleert opnieuw welke vragen leven bij pers en publiek.
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Vertaald in concrete stappen zijn voor het proces communicatie hoofdlijnen drie stappen te
onderscheiden die hieronder verder in detail wordt uitgewerkt.
1. Voorbereiden Communicatie;
2. Uitvoeren Communicatie;
3. Beëindigen Communicatie.
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden Communicatie
In de voorbereiding op de communicatieoperatie zijn de volgende taken van belang:
- Alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding / GMK)
- Opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- Scannen van beschikbare informatie (media, pers- en publieksvragen, beschikbaar
multidisciplinair informatiesysteem)
- Analyseren en interpreteren van de beschikbare feiten en cijfers en vormgeven in een
omgevingsanalyse
- Bepalen van de strategie op basis van een omgevingsanalyse in een strategisch
communicatieadvies
Benodigde informatie
- de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld)
- specifiek informatie voor het proces Communicatie
o media informatie
o pers- en publieksvragen
Op te leveren informatie(producten):
 Als het team communicatie operationeel is dient dit te worden gemeld in het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team
Operationeel’. Het ‘Bericht Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team & bereikbaarheid


Nadat (alle) informatie is verzameld in een groslijst van feiten en cijfers (informatieopbouw)
wordt een ‘Omgevingsanalyse’ opgesteld. Deze omgevingsanalyse wordt gedeeld via het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem en ingebracht in met name het ROT en (R)BT.
De omgevingsanalyse omvat een beeld van de buitenwereld rondom de volgende vragen:
• Voldoen we aan de vraag van de buitenwereld? Welke geruchten leven er?
(informatiebehoefte)
• Vertonen mensen het gewenste gedrag of juist niet? (schadebeperking);
• Hoe wordt het incident geduid in de buitenwereld, wat is de ‘taal van de straat?’
(betekenisgeving):
* een samenvatting van de omgevingsanalyse wordt door de communicatieadviseur ROT in het
tabblad ROT onder mediabeeld geplaatst.



De omgevingsanalyse is de basis van een ‘strategisch communicatieadvies’. Dit
communicatieadvies is de basis voor de hele communicatieoperatie. Het strategische
communicatieadvies dient vastgesteld te worden door het ROT en (R)BT.
In het strategisch communicatieadvies wordt, op basis van de omgevingsanalyse en het het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem beeld, een communicatiestrategie
geformuleerd die als basis fungeert voor de communicatieoperatie. Het advies is opgebouwd
volgens de lijn Informatiebehoefte. Schadebeperking, Betekenisgeving en bevat de
communicatieaanpak voor de korte termijn en scenario’s voor de lange termijn.

Benodigde middelen:
- het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem
- Formats informatieproducten

6

-

Format omgevingsanalyse
Format strategisch communicatieadvies
Functie taakkaart

Uitvoeren Communicatie
In de uitvoering van de communicatie zijn de volgende taken van belang:
- Formuleren van de inhoud van de communicatieboodschappen;
- Organiseren van (communicatie)middelen;
- Daadwerkelijk uitvoeren van de communicatie aan de volgende doelgroepen:
o publiek (burgers),
o pers (media),
o interne organisatie.
Benodigde informatie:
- de groslijst feiten en cijfers, de omgevingsanalyse en het strategisch communicatieadvies
- geformuleerde handelingsperspectieven vanuit de hulpdiensten of ROT en/of (R)BT.
Op te leveren informatie(producten):
Na vaststelling van het strategisch communicatieadvies door het (R)BT hoeft alleen nog
voortgangsinformatie en afwijkingsinformatie gedeeld te worden via het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
De overige output van de activiteiten is voor eigen gebruik. Het gaat dan om de volgende output:
- Basisteksten (één kernboodschap)
- Lijst met (te gebruiken) communicatiemiddelen
Benodigde middelen
- Format informatieproducten
- Functie taakkaart

Beëindigen Communicatie
Bij de beëindiging van het proces Communicatie is het van belang om de volgende taken uit te
voeren:
- Vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar proces
Nafase
- Debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten?
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
- Evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
•
een beschrijving van de openstaande acties
•
de opgeleverde adviezen en actieplannen
•
de individuele logboeken van medewerkers.
Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’
Let op

Bovenstaande uitwerking van het proces zou kunnen suggereren dat het een statisch
proces is. Van belang is om voorop te stellen dat de activiteiten binnen het proces
elkaar cyclisch opvolgen, zoals weergegeven in de algemene cyclus: analyse > advies
> aanpak > analyse
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3. Organisatie Communicatie
3.1.

Structuur team communicatie

In onderstaand figuur wordt de interne organisatiestructuur van het team communicatie schematisch
weergegeven. Dit figuur geeft het team communicatie weer in een maximaal opgeschaalde situatie.
Afhankelijk van het incident worden bepaalde rollen wel of niet gecombineerd.

3.2.

Functies en rollen

Hoofd Communicatie (lid TBZ)
Het hoofd communicatie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het proces
communicatie. Het hoofd communicatie zorgt voor de mogelijkheden en middelen om het proces
communicatie te kunnen uitvoeren.
Tijdens een crisis heeft het hoofd communicatie drie kerntaken:
- Inrichten van het team Communicatie;
- Leidinggeven aan de teamleider Communicatie;
- Adviseren, informeren en rapporteren.
Het (uitvoerend) team Communicatie
Een volledig bemant Team Communicatie kent vijftien rollen. De term rollen is bewust gekozen.Het
gaat niet om functies, maar om rollen die bij bepaalde crises door dezelfde persoon vervuld kunnen
worden. Bij zeven rollen is aangegeven dat het om expertrollen gaat. Voor deze expertrollen is
specifieke kennis en training vereist (afwijkend van reguliere werkzaamheden). De andere rollen
kunnen in principe vanuit de regulier bij communicatiemedewerkers aanwezige competenties worden
vervuld.
De verschillende rollen zijn:
- Teamleider Communicatie (voorheen Hoofd Actiecentrum) (expertrol)
De teamleider draagt met zijn team communicatie zorg voor de uitvoering van de daadwerkelijke
taken.
Een teamleider heeft de volgende drie kerntaken:
- Inrichten van het proces Communicatie
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Leidinggeven aan het proces Communicatie
Adviseren, informeren en rapporteren.

De overige rollen zijn:
o Assistent Teamleider
o Algemeen ondersteuner (notulist)
o Informatiecoördinator
o Omgevingsanalist (expertrol)
o Strategisch communicatieadviseur AC Communicatie (expertrol)
o Communicatieadviseur (regionaal) beleidsteam ((R)BT) (expertrol)
1
o Coördinator persvoorlichting
o Coördinator publieksvoorlichting
o Coördinator analyse en strategie
o Persvoorlichter
o Publieksvoorlichter
o Webredacteur (ook intranet t.b.v. interne communicatie) (expertrol)
o Adviseur representatie
2
o Communicatieadviseur ROT (expertrol)
Verzorgt communicatieadvies in het ROT
o Voorlichter CoPI (expertrol)
Verzorgt persvoorlichting op plaats incident en is oren en ogen voor coördinator
persvoorlichting
Bepaalde rollen worden – afhankelijk van de omvang van het incident – ingevuld door meerdere
personen. Daarnaast is inzet van communicatie afhankelijk van de vraag naar communicatie. Het is
niet altijd noodzakelijk om alle rollen in te vullen. Het is aan de teamleider Communicatie om het team
optimaal en afgestemd op de omvang en aard van de ramp of de crisis in te richten.
Afhankelijk van het incident kan het team Communicatie worden aangevuld met
communicatieadviseurs van belangrijke partners. Te denken valt aan de communicatieadviseur OM,
Omgevingsdienst, Hoogheemraadschap, energieleveranciers en anderen. De teamleider
communicatie is vanuit zijn of haar leidinggevende rol verantwoordelijk voor de afstemming met deze
externe partners
Voor zowel het hoofd, de teamleiders, de medewerkers en de algemeen ondersteuner zijn specifieke
taakkaarten ontwikkeld (zie bijlage). Uitzondering hierop zijn: informatiecoördinator (opgenomen in
taakkaart hoofd) en de adviseur representatie (beperkte taak).

3.3.

Beschrijving Taakverdeling

Het proces Communicatie heeft inhoudelijke vertegenwoordigers in verschillende multidisciplinaire
teams (CoPI, ROT, BT en RBT). Ook zit er een verschil in verantwoordelijkheid voor en coördinatie op
communicatie. Daartoe is onderstaand overzicht opgesteld:
Coördinatie vs.
verantwoordelijkheid

De coördinatie van alle verschillende processen op het gebied
van crisiscommunicatie vindt plaats vanuit de Veiligheidsregio
(i.c. ROT / SBZ). De verantwoordelijkheid voor het
communiceren ligt bij de burgemeester in zijn rol van
'opperbevelhebber' (Wvr; art. 7). In geval van een ramp of
crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan, vervult de voorzitter van de
veiligheidsregio de rol van coördinerend burgemeester (Wvr;
art. 39).

1

In geval van klein incident met beperkt AC worden de rollen van coördinator pers- en publieksvoorlichting samengevoegd tot
coördinator pers- en publieksvoorlichting.
2
Communicatieadviseur ROT en Voorlichter CoPI hebben een bijzondere positie, zij kennen een functionele afstemming met
het AC Communicatie, maar maken deel uit van het CoPI respectievelijk ROT.
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Operationele woordvoering
(CoPI)

Operationele communicatie
(ROT)

Communicatie (Gemeente)

Inzet Crisiscommunicatie
(Beleidsteam)

3.4.

De operationele woordvoering is belegd bij de hulpdiensten,
ongeacht de GRIP status. Vanaf een GRIP 1 neemt de CoPIvoorlichter deel aan het CoPI-overleg en verzorgt de
woordvoering ter plaatse. Zodra het ROT actief is ligt de
communicatiecoördinatie bij de Veiligheidsregio.
Binnen het ROT is een sectie bevolkingszorg en een
communicatieadviseur actief. De communicatieadviseur ROT
heeft naast zijn eigenstandige rol als adviseur in het ROT ook
een rol als staffunctionaris Bevolkingszorg binnen het
taakgebied Communicatie. Binnen dit laatste taakgebied valt
hij onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg. De communicatieadviseur stemt af met de
CoPI voorlichter en de teamleider Communicatie. De
Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBZ) is
verantwoordelijk voor de inbreng van 'communicatie'. In
onderling overleg wordt afgestemd wie daadwerkelijk
communicatie actief inbrengt en toelicht in de vergadering van
het ROT.
Het team communicatie van de gemeente voert de
communicatiewerkzaamheden uit. Dit team opereert in GRIPsituaties onder verantwoordelijkheid van een Hoofd
Communicatie (die op zijn beurt werkt onder
verantwoordelijkheid van de ACBZ).
In voorkomende situaties kan de gemeente zelf beslissen
wanneer het team communicatie wordt opgestart (bijv. bij
relatief kleine incidenten met een grote communicatieve
impact naar de bevolking).
De burgemeester is verantwoordelijk voor de hele
crisisbeheersings-operatie, dus ook voor de
communicatieoperatie. In de rol van communicatieadviseur
neemt een communicatieprofessional deel aan de
beraadslagingen van het beleidsteam. In de kern komt zijn
bijdrage erop neer dat hij alles wat ter tafel komt steeds weer
langs de maatlat van 1. informatievoorziening, 2.
schadebeperking en 3. betekenisgeving legt. Daarenboven
rapporteert hij over de voortgang van de multidisciplinaire
communicatieoperatie. Daartoe stemt hij af met het ROT en
de teamleider communicatie.

Synchrone en asynchrone opschaling

Synchrone opschaling
Als er sprake is van een opschaling synchroon met de GRIP-procedure, bestaat de
crisiscommunicatie in GRIP 1 in de regel uit een Voorlichter CoPI. In GRIP 2 bestaat de bezetting
minimaal uit een Voorlichter CoPI en communicatieadviseurs in het ROT en TBZ. Dit wordt eventueel
aangevuld met ondersteuning op communicatie-uitvoering (via ROT of TBZ). In GRIP 3 en 4 wordt
een volledig team Communicatie ingericht.
Asynchrone opschaling
Asynchrone opschaling voor de communicatie kan plaatsvinden als de mediadruk of de publieke
perceptie daartoe aanleiding geeft. In dat geval wordt – ook als er (nog) geen sprake is van een GRIPsituatie – een passend team Communicatie ingericht. In formele zin is geen sprake van een crisis of
een ramp waarbij verdere multidisciplinaire opschaling noodzakelijk is. Maar de (te verwachten)
maatschappelijke impact is van dien aard dat onder (delen van) de bevolking een informatiebehoefte
is.
Voor advies over asynchrone opschaling wordt door (of in opdracht van) de burgemeester van de
betrokken gemeente contact opgenomen met de pikethouder (R)BT.
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4. Informatiemanagement en Ondersteuning
Informatiemanagement
Informatiemanagement gaat over de wijze waarop relevante informatie op de juiste plaats en tijd
gedeeld wordt. Informatie is van belang voor de uitvoering van activiteiten, immers om een activiteit in
het kader van crisisbeheersing uit te voeren is noodzakelijk om te weten wat er aan de hand is. Voor
specifieke activiteiten is dan ook specifieke informatie nodig. Vanuit deze gedachte wordt informatie
geduid als een sturend mechanisme tussen processen.
Het is dan ook van belang om informatie te delen met teams die afhankelijk zijn van informatie om de
taak uit te voeren. In het totale crisisbeheersingsveld is dit een groot netwerk. Voor het onderdeel
Bevolkingszorg is vooral de informatielijn vanuit de teams naar het Team Bevolkingszorg van belang
en de lijn tussen het Team Bevolkingszorg en het Regionaal Operationeel Team. Als leidraad voor de
te delen informatie kunnen de zogenaamde informatieproducten gehanteerd worden. Deze
informatieproducten worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt en bevatten delen van informatie
die van belang zijn voor andere teams.
Taakverdeling m.b.t. informatiemanagement
o De algemeen ondersteuner (notulist) zorgt ervoor dat de definitieve besluiten en resultaten
van de uitgevoerde acties worden vastgelegd.
o De informatiecoördinator Communicatie informeert de teamleider over de informatie die in het
het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem wordt vastgelegd en van belang is voor
het Team Communicatie
o Feitelijke informatie over de uitvoering van het Team Communicatie wordt door de
informatiecoördinator communicatie gemeld aan de Informatiecoördinator in het TBZ
(informatieproducten).
o De informatiecoördinator in het TBZ zorgt dat deze informatie(producten) in het het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem wordt opgenomen.
Vastleggen en beheren
Besluiten

Algemeen
Ondersteuner

Acties

Resultaten

Informatie
coördinator
TBZ

het beschikbare
multidisciplinaire
informatiesysteem

Informatiecoördinator
proces

* De rol van informatiecoördinator Communicatie wordt belegd bij een inhoudelijk medewerker van het
proces of ingevuld als aparte functie.
Ondersteuning
Facilitaire ondersteuning wordt geboden via het proces Ondersteuning. De algemeen ondersteuner
van het proces vraagt deze facilitaire zaken aan via de teamleider facilitaire ondersteuning.
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5. Mandaat
Het Team Communicatie werkt op basis van mandaten.
Onder verantwoordelijkheid van de teamleider Communicatie kan het team Communicatie een aantal
zaken zelf in gang zetten zonder tussenkomst van het (R)BT en ROT. Over onderstaande mandaten
brengt de communicatieadviseur in het (R)BT verslag uit. Verantwoording vindt achteraf plaats.
Het betreft de volgende mandaten:
1. Mandaat informatievoorziening
Zonder vooraf ruggespraak te houden met de burgemeester danwel het (R)BT kan de teamleider
Communicatie gedurende de crisissituatie via de haar beschikbare staande middelen / kanalen
informatie verspreiden onder 'publiek' en 'pers' voor zover die informatie betrekking heeft op:
-

De inhoud: feiten en omstandigheden die hetzij door het ROT, hetzij door eigen waarneming /
registratie zonder gerede twijfel als juist zijn te kwalificeren.
De procedure: de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse actoren
binnen de crisisorganisatie.
Het proces: de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de crisisorganisatie aan het
publiek en de pers correcte, relevante en actuele informatie beschikbaar wordt gesteld.

2. Mandaat inzet gemeentelijke website
De teamleider Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening de gemeentelijke website
inzetten als informatiebron voor 'publiek en pers', zonder vooraf accordering van het (R)BT te vragen.
3. Mandaat voorbereiden inzet crisissite www.crisis.nl
De teamleider Communicatie mag volgens de procedures die daartoe bestaan de inzet van
www.crisis.nl bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanvragen, zonder
accordering vanuit het (R)BT.
4. Mandaat instrueren gemeentelijk callcenter
De teamleider Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening zonder accordering van
het (R)BT het gemeentelijk callcenter inschakelen voor het geven van antwoorden op telefonisch
gestelde vragen. Leden van het AC stellen daartoe een Q&A op en houden deze actueel.
5. Mandaat voorbereiden inzet publieksinformatienummer 0800 - 1351
De teamleider Communicatie mag volgens de procedures die daartoe bestaan, de inzet van het 08001351, het publieksinformatienummer van het ministerie van veiligheid en Justitie aanvragen, zonder
accordering uit het (R)BT. Daadwerkelijke inzet van dit communicatiekanaal vindt plaats na
schriftelijke opdracht daartoe vanuit het (R)BT.
6. Mandaat publieksvoorlichting.
De teamleider Communicatie kan in het kader van de informatievoorziening op plekken waar 'publiek'
zich groepeert (zoals informatiebalies, opvangcentra, ziekenhuizen, plaats incident) de ter plaatse
verantwoordelijke functionarissen ondersteunen in hun communicatie. Zij zijn gemachtigd informatie te
verstrekken zoals onder 1 beschreven, zonder accordering van het (R)BT.
7. Mandaat inzet calamiteitenzender
De Teamleider Communicatie kan de calamiteitenzender in het kader van de informatievoorziening
(en conform de afspraken die daartoe zijn vastgelegd in het convenant) activeren als kanaal om
informatie te verspreiden, zonder accordering van het (R)BT.
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6. Bijlagen
Bijlage 1
Taakkaarten
• Hoofd Communicatie (lid TBZ)
• Teamleider Communicatie
• Assistent teamleider
• Communicatieadviseur RBT
• Strategisch communicatieadviseur
• Coördinator persvoorlichting
• Persvoorlichter
• Coördinator publieksvoorlichter
• Publieksvoorlichter
• Coördinator analyse en strategie
• Omgevingsanalist
• Webredacteur
• Algemeen ondersteuner
Bijlage 2
Checklist Locaties en Middelen
Bijlage 3
Format Omgevingsanalyse
Bijlage 4
Format Strategische Communicatieadvies
Bijlage 5
Inzet, advies en/of middelen van et NCC
Bijlage 6
Processchema Communicatie
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1. Inleiding
1.1.

Algemeen

Het proces Publieke Zorg is één van de processen binnen het hoofdproces Bevolkingszorg. Voor de
uitvoering van de processen onder Bevolkingszorg is de gemeente (eind)verantwoordelijk. Naast
Publiek Zorg bestaat het hoofdproces Bevolkingszorg uit de processen: Communicatie,
Omgevingszorg, Informatie en Ondersteuning.
Het proces Omgevingszorg is onderverdeeld in drie subprocessen, namelijk:
- Opvang;
- Primaire Levensbehoeften;
- Bijzondere Uitvaartzorg.
Binnen het hoofdproces Bevolkingszorg neemt het proces Publieke Zorg de volgende positie in:

* de hoofden van elk proces vormen samen het Team Bevolkingszorg.

1.2.

Definitie en doel van het proces

Het proces Publieke Zorg kent drie deeltaken die voorzien in de behoeften van de getroffenen Deze
deeltaken zijn:


Opvang: Het opvangen van (niet gewonde) mensen en dieren voor de periode dat ze (nog)
niet naar huis kunnen terugkeren, hun huis niet kunnen bereiken.



Primaire Levensbehoeften: het voorzien van niet gewonde mensen en dieren in de behoefte
aan primaire levensbehoeften zoals water, energie, voedsel, huisvesting, kleding, geld en
goederen.



Bijzondere Uitvaartzorg: Het voeren van de regie in de (bijzondere) uitvaartzorg met als
doel: herdenken, rouwverwerking en emotiebeheersing naar aanleiding van
crisissituaties. Bij grote aantallen doden valt hieronder ook het organiseren van de (nood-)
begrafenis en teraardebestelling
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1.3.

Functies en rollen

In onderstaand figuur wordt de interne organisatiestructuur van het team Publieke Zorg schematisch
weergegeven.

Het proces Publieke Zorg dient opgevat te worden als één proces, met één verantwoordelijk hoofd.
Binnen het proces zijn de drie portefeuilles belegd die afhankelijk van het incident op een bepaalde
wijze ingezet en ingevuld kunnen worden.
Hoofd Publieke Zorg (lid TBZ)
Het hoofd Publieke Zorg is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het proces Publieke
Zorg. Het hoofd Publieke Zorg zorgt voor de mogelijkheden en middelen om het proces Publieke Zorg
te kunnen uitvoeren.
Tijdens een crisis heeft het hoofd publieke zorg drie kerntaken:
- Inrichten van het proces Publieke Zorg;
- Leiding geven aan de teamleiders binnen het proces Publieke Zorg;
- Adviseren, informeren en rapporteren.
Teamleiders Publieke Zorg
Elk team binnen het proces Publieke Zorg heeft een eigen teamleider. De teamleider draagt met zijn
team zorg voor de uitvoering van de taken in zijn specifieke onderdeel van het proces.
Een teamleider heeft de volgende drie kerntaken:
- Inrichten van zijn specifieke onderdeel van het proces Publieke Zorg
- Leiding geven aan zijn specifieke onderdeel van het proces Publieke Zorg
- Adviseren, informeren en rapporteren.
Medewerkers Publieke Zorg
De medewerkers zijn onderdeel van het team en dragen bij aan de advisering en uitvoering van de
taken.
Aandachtspunt!
Voor de invulling van de functie medewerker opvanglocatie kan gebruik gemaakt worden van
medewerkers van het NRK, waar de Veiligheidsregio Hollands Midden een convenant mee heeft
afgesloten.
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Informatiecoördinator
De informatiecoördinator is verantwoordelijk voor het proces van informatievoorziening binnen de
taakorganisatie. Het gaat dan om:
• het brengen van relevante beschikbare informatie in het team.
• Het delen van relevante, beschikbare informatie vanuit het team.
Algemeen ondersteuner (notulist)
De algemeen ondersteuner ondersteunt het team in allerlei facilitaire zaken en draagt zorg voor de
verslaglegging.
Voor zowel het hoofd, de teamleiders, de medewerkers en de algemeen ondersteuner zijn specifieke
taakkaarten ontwikkeld (zie bijlage)! Uitzondering hierop is de informatiecoördinator (opgenomen in
taakkaart hoofd).

1.4.

Informatiemanagement en Ondersteuning

Informatiemanagement
Informatiemanagement gaat over de wijze waarop relevante informatie op de juiste plaats en tijd
gedeeld wordt. Informatie is van belang voor de uitvoering van activiteiten, immers om een activiteit in
het kader van crisisbeheersing uit te voeren is noodzakelijk om te weten wat er aan de hand is. Voor
specifieke activiteiten is dan ook specifieke informatie nodig. Vanuit deze gedachte wordt informatie
geduid als een sturend mechanisme tussen processen.
Het is dan ook van belang om informatie te delen met teams die afhankelijk zijn van informatie om de
taak uit te voeren. In het totale crisisbeheersingsveld is dit een groot netwerk. Voor het onderdeel
Bevolkingszorg is vooral de informatielijn vanuit de teams naar het Team Bevolkingszorg van belang
en de lijn tussen het Team Bevolkingszorg en het Regionaal Operationeel Team. Als leidraad voor de
te delen informatie kunnen de zogenaamde informatieproducten gehanteerd worden. Deze
informatieproducten worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt en bevatten delen van informatie
die van belang zijn voor andere teams.
Taakverdeling m.b.t. informatiemanagement
o De algemeen ondersteuner (notulist) zorgt ervoor dat de definitieve besluiten en resultaten
van de uitgevoerde acties worden vastgelegd.
o De informatiecoördinator Publieke Zorg informeert de teamleiders over de informatie die in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem wordt vastgelegd en van belang is voor het
Team Publieke Zorg
o Feitelijke informatie over de uitvoering van het Team Publieke Zorg wordt door de
informatiecoördinator gemeld aan de informatiecoördinator in het TBZ (informatieproducten).
o De informatiecoördinator in het TBZ zorgt dat deze informatie(producten) in het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem wordt opgenomen.
Vastleggen en beheren
Besluiten

Algemeen
Ondersteuner

Acties

Resultaten

Informatiecoördinator
proces

Informatiecoördinator
TBZ

het beschikbare
multidisciplinaire
informatiesysteem

* De rol van informatiecoördinator Publieke Zorg wordt belegd bij het hoofd van het proces. Het hoofd
kan bij de uitvoering van deze rol worden ondersteund door (een) inhoudelijke medewerker(s) van het
proces.
Ondersteuning
Facilitaire ondersteuning wordt geboden via het proces Ondersteuning. De algemeen ondersteuner
van het proces vraagt deze facilitaire zaken aan via de teamleider facilitaire ondersteuning
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1.5.

Normeringen

 Aflossing / vervanging
Het is van belang om in een vroeg stadium een plan op te stellen voor de vervanging van de
medewerkers. Onderstaande tabel kan hierbij dienen als richtlijn.
Aard activiteit en werkzaamheden van een
functionaris tijdens de rampbestrijding
Reguliere taakuitoefening (lichte stress)

Aantal aflossingen
per etmaal
4

Fysiek inspannend

6

Geestelijk inspannend

6

Fysiek en geestelijk inspannend
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De beperkte capaciteit van de gemeente, maar ook de duur en omvang van het proces kan er al snel
toe leiden dat de gemeente ondersteuning moet aanvragen.
Elke teamleider is verantwoordelijk voor de aflossing van de eigen medewerkers. Deze moet in een
vroeg stadium realiseren dat mogelijke ondersteuning of vervanging van zijn teammedewerkers
noodzakelijk kan zijn. Indien de teamleider ondersteuning en vervanging voorziet wordt de behoefte
voorgelegd aan het Hoofd van het betreffende proces.
 Opkomsttijden
Voor het proces Publieke Zorg gelden de volgende opkomsttijden:
- Hoofd Publieke Zorg
90 minuten
- Teamleiders Publieke Zorg
90 minuten, m.u.v.
- Teamleider Opvang 60 minuten
- Team Publieke Zorg
90 minuten, m.u.v.
- medewerkers Opvang 60 minuten
 Opleiden, Trainen en Oefenen
Ter voorbereiding op de rol in de crisisorganisatie dienen medewerkers opgeleid, getraind en
geoefend te worden. Hiervoor geldt de volgende normering voor een geoefende medewerker:
Opleiding
- Leidinggevenden en rolspecifieke functies: Basiscursus Crisisbeheersing en Basisopleiding
deelproces
- medewerkers actiecentra: Basiskennis Crisisbeheersing en Basisopleiding deelproces.
- Uitvoerende medewerkers: geïnstrueerd in het kader van verwachtingen en werkwijze.
Training en oefening
Jaarlijks minimaal één training en/of oefening.
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2. Opvang
2.1 Doel van het proces Opvang
Opvang: Het opvangen van (niet gewonde) mensen en dieren voor de periode dat ze (nog) niet naar
huis kunnen terugkeren, hun huis niet kunnen bereiken.

2.2 Uitgangspunten bij het proces Opvang











De Stichting Salvage is een belangrijke partner voor het proces opvang. De afspraken over de
inzet en de taken van Salvage zijn opgenomen in een protocol in de bijlage.
Bij acuut gevaar draagt de politie zorg voor ontruiming en de eerste opvang van de
getroffenen op een verzamelplaats. Indien de getroffenen niet op korte termijn terug
kunnen naar hun woning, dan zal het proces opvang opgestart worden en neemt de
gemeente de getroffenen ‘over’ van de politie..
Hulpverleners van andere diensten of instanties op de opvanglocatie opereren onder
regie van de coördinator opvanglocatie.
In of nabij de opvanglocatie verzorgen de medewerkers van het team CRIB de
registratie.
Bijzondere doelgroepen die niet door de gemeente worden opgevangen zijn: gedetineerden,
bewoners van gesloten inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen
De opvang beperkt zich tot getroffenen die geen uitgebreide medische zorg nodig hebben.
Eenvoudige EHBO-voorzieningen worden wel getroffen op de opvanglocatie.
Het proces opvang gaat alleen over het opvangen van (niet gewonde) mensen en dieren. Het
tijdelijk herhuisvesten is belegd binnen het proces primaire levensbehoeften
Dieren (huisdieren en kleinvee) worden apart opgevangen van mensen (en liefst ook apart
van elkaar).
Voor de opvang van dieren van commerciële veehouderijen worden geen voorzieningen
getroffen door het proces opvang. Er wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van de
veehouderijen, dan wel dat acties weggezet kunnen worden in de functionele lijn met het
Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie

2.3 Rollen in het proces Opvang
•
•
•
•
•

Hoofd publieke zorg
Teamleider opvang
Medewerker opvang
Coördinator opvanglocatie
Medewerker opvanglocatie

2.4 Taken van het proces Opvang
Het proces Opvang heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden opvang;
2. uitvoeren opvang;
3. beëindigen opvang.
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden Opvang
In de voorbereiding op de opvang zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd publieke zorg)
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- het (laten) informeren en bepalen van de aanpak.
- Inventarisatie van en afstemmen met betrokken ketenpartners
Benodigde informatie:
- de (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
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-

de beschikbare informatie over het incident
de concrete vraag vanuit het CoPI en/of het team bevolkingszorg.
o Eerste opvanglocatie door de politie
Q&A lijst communicatie

Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel is, dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens
Op basis van de beschikbare informatie wordt een ‘Actieplan Opvang’ opgesteld. Het ‘Actieplan
Opvang’ omvat:
• de te treffen maatregelen
o gekozen opvanglocatie
• benodigde middelen, mensen (inclusief bijstandsverzoek)
• gemaakte afspraken met externe partijen (GHOR, slachtofferhulp, Rode Kruis, Salvage en
overige externe partijen)
• indicatie van de kosten
Benodigde middelen
- het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem
- Format informatieproduct ‘Bericht Team operationeel
- Format informatieproduct ‘Actieplan Opvang’
- Lijst met externe partijen

Uitvoeren Opvang
In de uitvoering van het proces opvang worden de volgende taken uitgevoerd:
 Beschikbaar krijgen personeel en middelen (met name vanuit de verschillende externe
partners)
 Instrueren personeel en verkrijgen middelen
 Inrichten opvanglocatie(s)
 Het vervoeren en daadwerkelijk opvangen van mensen en dieren (afstemming met politie)
 Het informeren van de opgevangen mensen (afstemming met liaison communicatie)
 Begeleiding terugkeer evacués / opgevangen personen.
Op te leveren informatie(producten)
Als de opvanglocatie gereed is dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Opvang Gereed’. Het ‘Bericht
Opvang Gereed’ bevat:
- Tijdstip operationeel
- Locatie opvang
- Aantal op te vangen personen
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen:
- format informatieproduct
- Q&A lijst (communicatie)
- functie taakkaart
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Let op: Het informeren van opgevangen personen is een taak van het proces opvang. Het proces
Communicatie ondersteund daarbij met Q&A ’s en heeft een liaison beschikbaar voor het
proces opvang.

Beëindigen Opvang
Bij de beëindiging van het proces opvang is het van belang om de volgende taken uit te voeren:
- vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar het
proces Nafase
- debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
- evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
•
een beschrijving van de openstaande acties
•
de opgeleverde adviezen en actieplannen
Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’
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3. Primaire Levensbehoeften
3.1 Doel van het proces Primaire levensbehoeften
Primaire Levensbehoeften: het voorzien van niet gewonde mensen en dieren in de behoefte aan de
primaire levensbehoeften: water, energie, voedsel, huisvesting, kleding, geld en goederen.

3.2 Uitgangspunten bij het proces Primaire levensbehoeften






Afgewogen dient te worden of registratie van uitgifte van goederen plaatsvindt. Registratie is
met name van belang bij (dreigende) schaarste van die goederen. Registratie van niet
schaarse goederen heeft niet altijd een toegevoegde waarde (m.u.v. financiën).
Het deelproces primaire levensbehoeften kent drie clusters waarin de deeltaken zijn belegd,
namelijk:
• Voedsel, kleding, geld en goederen
• Water en energie
• Huisvesting
Belangrijke overweging bij dit proces is of reguliere partijen de taken kunnen oppakken (bijv.
water- en energiemaatschappijen)
Het deelproces opvang is verantwoordelijk voor de coördinatie van de verzorging op de
opvanglocatie. Afhankelijk van de grote en de complexiteit van de opvang wordt voor de
uitvoering gebruik gemaakt van het deelproces primaire levensbehoeften.
Indien getroffenen niet opgevangen hoeven worden (omdat ze zelf onderdak hebben
gevonden of omdat zij in hun eigen woning kunnen blijven), maar wel primaire
levensbehoeften (bv. nooddrinkwater) nodig hebben, dan wordt het proces primaire
levensbehoeften direct gestart.

3.3 Rollen in het proces Primaire levensbehoeften
•
•
•

Hoofd Publieke Zorg
Teamleider Primaire Levensbehoeften
Medewerkers Primaire Levensbehoeften

3.4 Taken van het proces Primaire Levensbehoeften
Het proces primaire levensbehoeften heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden proces primaire levensbehoeften;
2. uitvoeren proces primaire levensbehoeften;
3. beëindigen proces primaire levensbehoeften.
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden Primaire Levensbehoeften
In de voorbereiding op het proces primaire levensbehoeften zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd publieke zorg)
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- het (laten) informeren en bepalen van de aanpak.
- Inventarisatie van en afstemmen met betrokken ketenpartners
Benodigde informatie:
- de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident
Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel is, dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens.
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Op basis van de beschikbare informatie wordt een ‘Actieplan Primaire Levensbehoeften’ opgesteld.
Het ‘Actieplan Primaire Levensbehoeften’ omvat:
• de te treffen maatregelen
o o.a. aanwijzen distributielocaties (kleding, drinkwater etc.)
• benodigde middelen (mensen en/of materieel)
• gemaakte afspraken met externe partijen (drinkwaterbedrijven, elektriciteitsbedrijven en
overige externe partijen)
• indicatie van de kosten
Benodigde middelen
- het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem
- Format informatieproduct ‘Bericht Team Operationeel
- Format informatieproduct ‘Actieplan Primaire Levensbehoeften’
- Lijst met externe bedrijven / instanties

Uitvoeren Primaire Levensbehoeften
In het proces primaire levensbehoeften worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
 Verwerven goederen / diensten
 Afstemmen met ketenpartners
 Coördineren distributie goederen en diensten
Op te leveren informatie(producten)
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen:
- format informatieproducten
- functie taakkaart

Beëindigen Primaire Levensbehoeften
Bij de beëindiging van het proces primaire levensbehoeften is het van belang om de volgende taken
uit te voeren:
- vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar proces
Nafase
- debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
- evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
•
een beschrijving van de openstaande acties
•
de opgeleverde adviezen en actieplannen
Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’
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4. Bijzondere Uitvaartzorg
4.1 Doel van het proces Bijzondere Uitvaartzorg
Bijzondere Uitvaartzorg: Het voeren van de regie in de (bijzondere) uitvaartzorg met als doel:
herdenken, rouwverwerking en emotiebeheersing naar aanleiding van crisissituaties. Bij grote
aantallen doden valt hieronder ook het organiseren van de (nood-) begrafenis en teraardebestelling.

4.2 Uitgangspunten bij het proces Bijzondere Uitvaartzorg




Voor de uitvoering van het proces bijzondere uitvaartzorg is een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Monuta.
De Casemanager Bijzondere Uitvaartzorg is een ambtenaar die gedurende de periode dat het
proces Bijzondere Uitvaartzorg actief is, zeer nauw samenwerkt met de vertegenwoordiger
van Monuta (meestal zal de uitvoering vallen binnen de projectorganisatie Nazorg).
De klassieke uitwerking van bijzondere Uitvaartzorg als proces dat centrale morques inricht en
noodbegrafenissen organiseert wordt minimaal omschreven, omdat dit zich zelden voordoet.

het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem
4.3 Rollen in het proces Bijzondere Uitvaartzorg
-

Hoofd Publieke Zorg
Teamleider Bijzondere Uitvaartzorg
Medewerker Bijzondere Uitvaartzorg

4.4 Taken van het proces Bijzondere Uitvaartzorg
Het proces Bijzondere Uitvaartzorg heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden Bijzondere Uitvaartzorg;
2. uitvoeren Bijzondere Uitvaartzorg;
3. beëindigen Bijzondere Uitvaartzorg;
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden Bijzondere Uitvaartzorg
In de voorbereiding van het proces Bijzondere Uitvaartzorg zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd publieke zorg)
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- het (laten) informeren en bepalen van de aanpak
- Inventarisatie van en afstemmen met betrokken ketenpartners.
Benodigde informatie:
- de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld)
Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel is, dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens
Op basis van de beschikbare informatie wordt een ‘Actieplan Bijzondere Uitvaartzorg’ opgesteld. Het
‘Actieplan Bijzondere Uitvaartzorg’ omvat:
• de te treffen maatregelen
• benodigde middelen (mensen en/of materieel)
• gemaakte afspraken met ketenpartners (politie, GHOR)
• gemaakte afspraken met externe partijen (Monuta en overige externe partijen)
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•

indicatie van de kosten

Benodigde middelen
- het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem
- Format informatieproduct ‘Bericht Team Operationeel
- Format informatieproduct ‘Actieplan Bijzondere Uitvaartzorg’
- Lijst met externe bedrijven / instanties

Uitvoeren Bijzondere Uitvaartzorg
In de uitvoering van het proces Bijzondere Uitvaartzorg worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
 Beschikbaar krijgen personeel en middelen (met name vanuit de verschillende externe
partners)
 Instrueren personeel en verkrijgen middelen
 Coördineren/regierol bijzondere uitvaartzorg (Monuta en andere externe partijen)
o Inrichten herdenkingsplekken
o Regisseren centrale plechtigheden (Stille tochten / herdenkingsdiensten)
o Inrichten morgues en noodbegraafplaatsen
Op te leveren informatie(producten)
Als de afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de plechtigheid dient dit te worden gemeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht
Draaiboek Uitvoering Plechtigheid’. Het ‘Bericht Draaiboek Uitvoering Plechtigheid’ bevat:
- Tijdstip plechtigheid
- Locatie plechtigheid
- Communicatie
- Aanwezigen
- Programma
- Benodigde faciliteiten
- Andere voorzieningen
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen:
- formats informatieproducten
- functie taakkaart
- formats / voorbeelden Plan van aanpak Nazorg
- Checklist veel voorkomende thema’s Nazorg

Beëindigen Bijzondere Uitvaartzorg
Bij de beëindiging van het proces bijzondere uitvaartzorg is het van belang om de volgende taken uit
te voeren:
- vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar proces
Nafase
- debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
- evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
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•
•

een beschrijving van de openstaande acties
de opgeleverde adviezen en actieplannen

Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’
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5. Bijlagen:
Bijlage 1: Taakkaarten
a.
b.
c.
d.
e.

Taakkaart Hoofd Omgevingszorg
Taakkaart Algemeen Ondersteuner
Taakkaarten Teamleiders (Opvang, Primaire Levensbehoeften, Bijzondere uitvaartzorg)
Taakkaart Coördinator opvanglocatie
Taakkaarten medewerker Publieke Zorg

Bijlage 2 Processchema’s Publieke Zorg
a. Processchema Opvang
b. Processchema Primaire Levensbehoeften
c. ProcesschemaBbijzondere Uitvaartzorg

Bijlage 3: Checklisten
a. Relevante documentatie
b. Checklist benodigde faciliteiten / middelen opvanglocatie
c. Checklisten uitwerking PLB thema’s (nog te ontwikkelen)
I. Voedselvoorziening
II. Kleding
III. Uitval energie
IV. Nooddrinkwater
V. Tijdelijk / vervangende huisvesting
d. Checklist Stille tochten en herdenkingsbijeenkomsten
e. Alarmeringskaart Nederlandse Rode Kruis

Bijlage 4: specifieke bijlagen lokaal
a.
b.
c.
d.

Locatie teams
Lijst opvanglocaties
Lijst distributiepunten
In te schakelen derden / instanties (bv. eten, kleding etc.)
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1.

Inleiding

1.1.

Algemeen

Het proces Omgevingszorg is één van de processen binnen het hoofdproces Bevolkingszorg. Voor de
uitvoering van de processen onder Bevolkingszorg is de gemeente (eind)verantwoordelijk. Naast
Omgevingszorg bestaat het hoofdproces Bevolkingszorg uit de processen: Communicatie, Publieke
Zorg,Informatie en Ondersteuning.
Het proces Omgevingszorg is onderverdeeld in drie subprocessen, namelijk:
- Milieubeheer;
- Bouwbeheer;
- Ruimtebeheer.
Binnen het hoofdproces Bevolkingszorg neemt het proces Omgevingszorg de volgende positie in:
Sectie Bevolkingszorg (ROT)

Team Bevolkingszorg

Informatie

Ondersteuning

De hoofden van elk proces vormen samen het Team Bevolkingszorg.
Het team Omgevingszorg adviseert het TBZ over de acties en maatregelen die door het ROT aan de
gemeente woorden gevraagd om uit te voeren. Het team Omgevingszorg organiseert en coördineert
de uitvoering van de uit te voeren maatregelen als deze zijn goedgekeurd door het TBZ. Het TBZ
informeert het ROT over de voortgang van de uitvoering van de gevraagde acties en maatregelen.

1.2.

Definitie en doel van het proces

Het proces omgevingszorg kent drie deeltaken die gezamenlijk zorg dragen voor herstel van de
verstoorde omgeving naar een normale situatie tijdens de aanpak van een crisis. Deze deeltaken zijn:
•

Milieubeheer: Doel van milieubeheer is het adviseren aan betrokken partijen ter voorkoming of
beperking van milieuschade en dat de te treffen maatregelen worden gecoördineerd.
Hieronder valt ook het inzamelen van besmette of verdachte waren om (verdere) besmetting
of gezondheidsschade te voorkomen.

•

Bouwbeheer: Doel van bouwbeheer is het adviseren van betrokken partijen omtrent het
instortingsgevaar van gebouwen en woningen, alsmede het geven van adviezen en
opdrachten over het aanbrengen van noodvoorzieningen aan gebouwen en woningen om
zodoende een veilige omgeving te waarborgen.

•

Ruimtebeheer: Doel van ruimtebeheer is om tijdens een bijzondere situatie zorg te dragen
voor de openbare ruimte van de gemeente op o.a. het gebied van veiligheid, afzetting,
toegankelijkheid etc., alsmede het treffen van maatregelen om terug te keren naar de normale
situatie. Activiteiten richten zich op weg, water en ruimte.
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1.3.

Functies en rollen

In onderstaand figuur wordt de interne organisatiestructuur van het team omgevingszorg schematisch
weergegeven.

Vanuit de verschillende bovenstaande teams worden de uitvoeringsdiensten / uitvoerende
organisaties aangestuurd.
Gemeenten bepalen zelf of ze een medewerker één of meerdere rollen geven of een rol over één of
meerdere medewerkers verdelen.
Opmerking:
Functionarissen kunnen worden ingevuld vanuit de gemeentelijke organisatie of door afspraken met
derden. Niet alle functionarissen hoeven mogelijk altijd tegelijk aanwezig zijn. Het Hoofd
Omgevingszorg bepaalt met de teamleiders welke functionarissen worden gealarmeerd.
Hoofd omgevingszorg (lid TBZ)
Het Hoofd Omgevingszorg is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het proces
Omgevingszorg. Het Hoofd Omgevingszorg zorgt voor de mogelijkheden en middelen om het proces
omgevingszorg te kunnen uitvoeren:
Tijdens een crisis heeft het hoofd omgevingszorg drie kerntaken:
- Inrichten van de proces Omgevingszorg;
- Leiding geven aan de teamleiders binnen het proces Omgevingszorg;
- Adviseren, informeren en rapporteren.
Teamleiders Omgevingszorg
Elk team binnen het proces Omgevingszorg heeft een eigen teamleider. De Teamleider draagt met
zijn team zorg voor de uitvoering van de taken in zijn specifieke onderdeel van het proces.
Een teamleider heeft de volgende drie kerntaken:
- Inrichten van zijn specifieke onderdeel van het proces Omgevingszorg
- Leiding geven aan zijn specifieke onderdeel van het proces Omgevingszorg
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-

Adviseren, informeren en rapporteren.

Medewerkers Omgevingszorg
De medewerkers zijn onderdeel van het team en dragen bij aan de advisering en uitvoering van het
uitvoeringsadvies en actieplan.
Specifiek
- Bouwinspecteur / Constructuur t.b.v. het subproces Bouwbeheer
Informatiecoördinator
De informatiecoördinator is verantwoordelijk voor het proces van informatievoorziening binnen de
taakorganisatie. Het gaat dan om:
• het brengen van relevante beschikbare informatie in het team.
• Het delen van relevante, beschikbare informatie vanuit het team.
Algemeen ondersteuner (notulist)
De algemeen ondersteuner ondersteunt het team in allerlei facilitaire zaken en draagt zorg voor de
verslaglegging.
Voor zowel het hoofd, de teamleiders, de medewerkers en de algemeen ondersteuner (notulist) zijn
specifieke taakkaarten ontwikkeld (zie bijlage)! Met uitzondering van de informatiecoordinator proces
(rol is opgenomen in taakkaart hoofd).
Let op: Indien de uitvoering van één van de onderdelen binnen omgevingszorg volledig belegd is bij
een externe partij (denk aan milieudienst of regionale uitvoeringsdienst) kan vanuit de
gemeente volstaan worden met een coördinator.
Let op: afhankelijk van het incidenttype of de grootte en complexiteit van een incident kunnen
meerdere rollen bij één persoon belegd worden.

1.4.

Informatiemanagement en Ondersteuning

Informatiemanagement
Informatiemanagement gaat over de wijze waarop relevante informatie op de juiste plaats en tijd
gedeeld wordt. Informatie is van belang voor de uitvoering van activiteiten, immers om een activiteit in
het kader van crisisbeheersing uit te voeren is noodzakelijk om te weten wat er aan de hand is. Voor
specifieke activiteiten is dan ook specifieke informatie nodig. Vanuit deze gedachte wordt informatie
geduid als een sturend mechanisme tussen processen.
Het is dan ook van belang om informatie te delen met teams die afhankelijk zijn van informatie om de
taak uit te voeren. In het totale crisisbeheersingsveld is dit een groot netwerk. Voor het onderdeel
Bevolkingszorg is vooral de informatielijn vanuit de teams naar het Team Bevolkingszorg van belang
en de lijn tussen het Team Bevolkingszorg en het Regionaal Operationeel Team. Als leidraad voor de
te delen informatie kunnen de zogenaamde informatieproducten gehanteerd worden. Deze
informatieproducten worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt en bevatten delen van informatie
die van belang zijn voor andere teams.
Taakverdeling m.b.t. informatiemanagement
o
o

o

o

De algemeen ondersteuner (notulist) zorgt ervoor dat de definitieve besluiten en resultaten
van de uitgevoerde acties worden vastgelegd.
De informatiecoördinator Omgevingszorg informeert de teamleiders over de informatie die in
het het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteemwordt vastgelegd en van belang is
voor het Team Omgevingszorg
Feitelijke informatie over de uitvoering van het Team Omgevingszorg wordt door de
informatiecoördinator Omgevingszorg gemeld aan de informatiecoördinator in het TBZ
(informatieproducten).
De informatiecoördinator in het TBZ zorgt dat deze informatie(producten) in het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem wordt opgenomen.
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Vastleggen en beheren
Besluiten

Algemeen
Ondersteuner

Acties

Resultaten

Informatiecoördinator
proces

Informatiecoördinator
TBZ

het beschikbare
multidisciplinaire
informatiesysteem

De rol van informatiecoördinator wordt belegd bij het hoofd van het proces. Het hoofd kan bij de
uitvoering van deze rol ondersteund worden door een inhoudelijk medewerker van het proces.
Ondersteuning
Facilitaire ondersteuning wordt geboden via het proces Ondersteuning. De algemeen ondersteuner
van het proces vraagt deze facilitaire zaken aan via de teamleider facilitaire ondersteuning
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1.5.

Normeringen

 Aflossing / vervanging
Het is van belang om in een vroeg stadium een plan op te stellen voor de vervanging van de
medewerkers. Onderstaande tabel kan hierbij dienen als richtlijn.
Aard activiteit en werkzaamheden van een
functionaris tijdens de rampbestrijding
Reguliere taakuitoefening (lichte stress)

Aantal aflossingen
per etmaal
4

Fysiek inspannend

6

Geestelijk inspannend

6

Fysiek en geestelijk inspannend
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De beperkte capaciteit van de gemeente, maar ook de duur en omvang van het proces kan er al snel
toe leiden dat de gemeente ondersteuning moet aanvragen.
Elke teamleider is verantwoordelijk voor de aflossing van de eigen medewerkers. Deze moet in een
vroeg stadium realiseren dat mogelijke ondersteuning of vervanging van zijn teammedewerkers
noodzakelijk kan zijn. Indien de teamleider ondersteuning en vervanging voorziet wordt de behoefte
voorgelegd aan het Hoofd van het betreffende proces.
 Opkomsttijden
Voor het proces Omgevingszorg gelden de volgende opkomsttijden:
- Hoofd Omgevingszorg
90 minuten
- Teamleiders Omgevingszorg 90 minuten
- Team Omgevingszorg
90 minuten
 Opleiden, Trainen en Oefenen
Ter voorbereiding op de rol in de crisisorganisatie dienen medewerkers opgeleid, getraind en
geoefend te worden. Hiervoor geldt de volgende normering voor een geoefende medewerker:
Opleiding
- Leidinggevenden en rolspecifieke functies: Basiscursus Crisisbeheersing en Basisopleiding
deelproces
- medewerkers actiecentra: Basiskennis Crisisbeheersing en Basisopleiding deelproces.
- Uitvoerende medewerkers: geïnstrueerd in het kader van verwachtingen en werkwijze.
Training en oefening
Jaarlijks minimaal één training en/of oefening.
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2. Omgevingszorg
2.1.

Uitgangspunten van het proces Omgevingszorg



De werkzaamheden uitgevoerd door het Team Omgevingszorg op de incidentlocatie, staan
onder verantwoordelijkheid van de leider CoPI.



Totdat de werkzaamheden worden overgedragen naar de dagelijkse uitvoering vindt de
aansturing en coördinatie van de werkzaamheden op de incidentlocatie plaats door de OvDBevolkingszorg of door de OvD-Brandweer.



Bij de uitwerking van dit deelplan is de keuze gemaakt om het proces generiek uit te werken
voor de drie subprocessen binnen Omgevingszorg. De inhoud wisselt wel, maar de
processtappen zijn identiek.

2.2.

Taken van het proces Omgevingszorg

Het proces Omgevingszorg heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden van het proces Omgevingszorg;
2. uitvoeren van het proces Omgevingszorg;
3. beëindigen van het proces Omgevingszorg.
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden Omgevingszorg
In de voorbereiding van het proces Omgevingszorg zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd Omgevingszorg)
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- het (laten) informeren en bepalen van de aanpak.
- Inventarisatie van en afstemmen met betrokken ketenpartners
Benodigde informatie:
- de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld)
- specifieke informatie over het incident
o meetgegevens (afkomstig van de brandweer aangaande de concentratie van
bepaalde (gevaarlijke) stoffen.)
o verspreidingsinformatie (Beschrijving en/of plot van het verspreidingsgebied. Het gaat
hier om verspreidingsinformatie van verschillende zaken (bluswater, gevaarlijke
stoffen)
o gezondheidskundige gevaren (beschrijving van de gezondheidskundige gevaren op
basis van de meetgegevens en de verspreidingsinformatie. De gezondheidskundige
gevaren worden geleverd door de GHOR)
o maatregelen die door Salvage zijn genomen
Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens
Op basis van de beschikbare informatie wordt een ‘Uitvoeringsadvies Omgevingszorg’ (milieubeheer,
ruimtebeheer en bouwbeheer) opgesteld. Het ‘Uitvoeringsadvies Omgevingszorg’ omvat:
• Gekozen oplossingrichting / te treffen maatregelen
• Benodigde middelen (mensen en/of materieel)
• Indicatie van de kosten
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Let op: Het uitvoeringsadvies dient (met name bij grote financiële consequenties) geaccordeerd te
worden door het TBZ. Dit laat onverlet dat ook al direct de maatregelen genomen kunnen
worden die geen uitstel vergen.
Het uitvoeringsadvies vormt de basis voor het ‘Actieplan Omgevingszorg’ (milieubeheer, ruimtebeheer
en bouwbeheer). Het ‘Actieplan Omgevingszorg’ omvat:
•
de te treffen maatregelen;
•
de taakverdeling;
•
gemaakte afspraken met externe partijen (Brandweer, Mileudienst, Salvage en
overige externe partijen.
Let op: het actieplan dient gedeeld te worden met de betrokken externe partners, maar met name ook
met het proces communicatie indien de adviezen handelingsperspectieven voor burgers
bevat.
Benodigde middelen
- het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem
- Formats informatieproducten
- Lijst met ketenpartners
- Lijst met externe bedrijven / instanties

Uitvoeren Omgevingszorg
In de uitvoering van het proces Omgevingszorg worden de volgende taken uitgevoerd:
 beschikbaar krijgen personeel en middelen (met name vanuit de verschillende externe
partners)
 instrueren personeel en middelen
 Uitvoering actieplan; de gemeente voert vaak de regie op de uitvoering. Belangrijkste taak in
de uitvoering is dan gericht op monitoring en controle op de te nemen maatregelen.
Op te leveren informatie(producten)
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen
- Format informatieproducten
- Functie taakkaart

Beëindigen Omgevingszorg
Bij de beëindiging van het proces Omgevingszorg is het van belang om de volgende taken uit te
voeren:
- vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar proces
Nafase
- debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
- evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
•
een beschrijving van de openstaande acties
•
de opgeleverde adviezen en actieplannen
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•

de individuele logboeken van medewerkers.

Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’
Let op: Een specifieke toelichting op de taken per team (milieubeheer, bouwbeheer en ruimtebeheer)
wordt beschreven in bijlage 2
Een specifieke toelichting per team (milieubeheer, bouwbeheer en ruimtebeheer) op het
processchema wordt in bijlage 8 beschreven.
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3. Bijlagen
Bijlage 1: Taakkaarten
a.
b.
c.
d.

Taakkaart Hoofd Omgevingszorg
Taakkaart Algemeen Ondersteuner
Taakkaarten Teamleiders (Milieubeheer, Ruimtebeheer, Bouwbeheer )
Taakkaart medewerker Omgevingszorg

Bijlage 2: Processchema Omgevingszorg
a. Toelichting Processchema Milieubeheer
b. Toelichting Processchema Bouwbeheer
c. Toelichting Processchema Ruimtebeheer

Bijlage 3:
a. Bijlage 3a. Relevante documentatie
b. Bijlage 3b. Lijst met ketenpartners

Bijlage 4: Specifieke bijlagen lokaal.
a. Locatie teams
b. In te schakelen derden / instanties
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Inleiding
1.1.

Algemeen

Het proces Informatie is één van de processen binnen het hoofdproces Bevolkingszorg. Voor de
uitvoering van de processen onder Bevolkingszorg is de gemeente (eind)verantwoordelijk. Naast
Informatie bestaat het hoofdproces Bevolkingszorg uit de processen: Communicatie, Publieke Zorg,
Omgevingszorg en Ondersteuning.
Het proces Informatie is onderverdeeld in drie subprocessen, namelijk:
- CRIB
- CRAS
- Backoffice Informatie
Binnen het hoofdproces Bevolkingszorg neemt het proces Informatie de volgende positie in:

* de hoofden van elk proces vormen samen het Team Bevolkingszorg.

1.2.

Definitie en doel van het proces

Het proces informatie is verantwoordelijk voor het proces van informatievoorziening binnen de
gemeentelijke crisisorganisatie met specifieke aandachtspunten op de informatieverwerking van
slachtoffers en verwanten en schades. De drie onderdelen binnen het proces informatie zijn:
•

Backoffice Informatie
o Informatiemanagement heeft als doel
 de informatievoorziening te borgen van de bij de crisis betrokken functionarissen
uit de eigen organisatie via het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem of
de reguliere lijn in de crisisorganisatie;
 de informatievoorziening vanuit de gemeentelijke crisisorganisatie naar andere bij
de crisis betrokken diensten te borgen (het delen van informatieproducten)
 informatieverzoeken aan de gemeente als bronhouder uitzetten (bij primaire
processen) en monitoren
o Verslaglegging heeft als doel om alle ondernomen acties en maatregelen die door de
crisisorganisatie zijn genomen en uitgevoerd te borgen middels verslaglegging en
archivering.

•

CRIB: Het verzamelen, registreren en verifiëren van alle van belang zijnde gegevens over
slachtoffers van een crisis en/of mensen en huisdieren die worden opgevangen als gevolg van
een crisis. De registratie vindt plaats ten behoeve van verwanteninformatie en de nafase.
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•

CRAS: Door het registreren van de geleden schade en de coördinatie van de schademeldingen
een zo juist en volledig mogelijk beeld verkrijgen van de aard en omvang van de aangerichte
schade.

1.3.

Functies en rollen

In onderstaand figuur wordt de interne organisatiestructuur van het proces Informatie schematisch
weergegeven.

Hoofd Informatie (lid TBZ)
Het hoofd informatie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het proces Informatie.
Het hoofd informatie zorgt voor de mogelijkheden en middelen om het proces informatie te kunnen
uitvoeren.
Tijdens een crisis heeft het hoofd informatie drie kerntaken:
- Inrichten van het proces Informatie;
- Leiding geven aan de teamleiders binnen het proces Informatie;
- Adviseren, informeren en rapporteren.
Teamleiders Informatie
De teams CRIB en CRAS hebben beiden een teamleider. De teamleider draagt met zijn team zorg
voor de uitvoering van de taken in zijn specifieke onderdeel van het proces. De Informatiecoordinator
TBZen de medewerker archief valllen direct onder het hoofd Informatie.
Een teamleider heeft de volgende drie kerntaken:
- Inrichten van zijn specifieke onderdeel van het proces Informatie
- Leiding geven aan zijn specifieke onderdeel van het proces Informatie
- Adviseren, informeren en rapporteren.
Medewerkers Informatie
De medewerkers zijn onderdeel van het team en dragen bij aan de advisering en uitvoering van de
taken.
Informatiecoördinator
De informatiecoördinator is verantwoordelijk voor het proces van informatievoorziening binnen de
taakorganisatie. Het gaat dan om:
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•
•

het brengen van relevante beschikbare informatie in het team.
Het delen van relevante, beschikbare informatie vanuit het team.

Algemeen ondersteuner (notulist)
De algemeen ondersteuner ondersteunt het team in allerlei facilitaire zaken en draagt zorg voor de
verslaglegging.
Voor zowel het hoofd, de teamleiders, de medewerkers en de algemeen ondersteuner zijn specifieke
taakkaarten ontwikkeld (zie bijlage)! Uitzondering hierop is de informatiecoördinator (taak is
opgenomen in taakkaart hoofd)

1.4.

Informatiemanagement en Ondersteuning

Informatiemanagement
Informatiemanagement gaat over de wijze waarop relevante informatie op de juiste plaats en tijd
gedeeld wordt. Informatie is van belang voor de uitvoering van activiteiten, immers om een activiteit in
het kader van crisisbeheersing uit te voeren is noodzakelijk om te weten wat er aan de hand is. Voor
specifieke activiteiten is dan ook specifieke informatie nodig. Vanuit deze gedachte wordt informatie
geduid als een sturend mechanisme tussen processen.
Het is dan ook van belang om informatie te delen met teams die afhankelijk zijn van informatie om de
taak uit te voeren. In het totale crisisbeheersingsveld is dit een groot netwerk. Voor het onderdeel
Bevolkingszorg is vooral de informatielijn vanuit de teams naar het Team Bevolkingszorg van belang
en de lijn tussen het Team Bevolkingszorg en het Regionaal Operationeel Team. Als leidraad voor de
te delen informatie kunnen de zogenaamde informatieproducten gehanteerd worden. Deze
informatieproducten worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt en bevatten delen van informatie
die van belang zijn voor andere teams.
Taakverdeling m.b.t. informatiemanagement
o
o

o

o

De algemeen ondersteuner (notulist) zorgt ervoor dat de definitieve besluiten en resultaten
van de uitgevoerde acties worden vastgelegd.
De informatiecoördinator Informatie informeert de teamleiders over de informatie die in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem wordt vastgelegd en van belang is voor het
Team Informatie
Feitelijke informatie over de uitvoering van het Team Informatie wordt door de
informatiecoördinator Informatie gemeld aan de informatiecoördinator in het TBZ
(informatieproducten).
De informatiecoördinator in het TBZ zorgt dat deze informatie(producten) in het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem wordt opgenomen.
Vastleggen en beheren

Besluiten

Algemeen
Ondersteuner

Acties

Resultaten

Informatiecoördinator
TBZ

LCMS

Informatiecoördinator
proces

* De rol van informatiecoördinator wordt belegd bij het hoofd van het proces. Het hoofd kan bij de
uitvoering van deze rol worden ondersteund door (een) inhoudelijk(e) medewerker(s) van het proces.
Ondersteuning
Facilitaire ondersteuning wordt geboden via het proces Ondersteuning. De algemeen ondersteuner
van het proces vraagt deze facilitaire zaken aan via de teamleider facilitaire ondersteuning
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1.5.

Normeringen

 Aflossing / vervanging
Het is van belang om in een vroeg stadium een plan op te stellen voor de vervanging van de
medewerkers. Onderstaande tabel kan hierbij dienen als richtlijn.
Aard activiteit en werkzaamheden van een
functionaris tijdens de rampbestrijding
Reguliere taakuitoefening (lichte stress)

Aantal aflossingen
per etmaal
4

Fysiek inspannend

6

Geestelijk inspannend

6

Fysiek en geestelijk inspannend
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De beperkte capaciteit van de gemeente, maar ook de duur en omvang van het proces kan er al snel
toe leiden dat de gemeente ondersteuning moet aanvragen.
Elke teamleider is verantwoordelijk voor de aflossing van de eigen medewerkers. Deze moet in een
vroeg stadium realiseren dat mogelijke ondersteuning of vervanging van zijn teammedewerkers
noodzakelijk kan zijn. Indien de teamleider ondersteuning en vervanging voorziet wordt de behoefte
voorgelegd aan het Hoofd van het betreffende proces.
 Opkomsttijden
Voor het proces Omgevingszorg gelden de volgende opkomsttijden:
- Hoofd Informatie
90 minuten
- Teamleiders Informatie
90 minuten, m.u.v.
- Teamleider CRIB
60 minuten.
- Team Informatie
90 minuten, m.u.v.
- Medewerkers CRIB 60 minuten
 Opleiden, Trainen en Oefenen
Ter voorbereiding op de rol in de crisisorganisatie dienen medewerkers opgeleid, getraind en
geoefend te worden. Hiervoor geldt de volgende normering voor een geoefende medewerker:
Opleiding
- Leidinggevenden en rolspecifieke functies: Basiscursus Crisisbeheersing en Basisopleiding
deelproces
- medewerkers actiecentra: Basiskennis Crisisbeheersing en Basisopleiding deelproces.
- Uitvoerende medewerkers: geïnstrueerd in het kader van verwachtingen en werkwijze.
Training en oefening
Jaarlijks minimaal één training en/of oefening.
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2. CRIB
2.1 Doel van het proces CRIB
CRIB: Het verzamelen, registreren en verifiëren van alle van belang zijnde gegevens over slachtoffers
van een crisis en/of mensen en huisdieren die worden opgevangen als gevolg van een crisis. De
registratie vindt plaats ten behoeve van verwanteninformatie en de nafase.

2.2 Uitgangspunten bij het proces CRIB











Registratie van mens en huisdier behoren tot het proces CRIB
Afgewogen dient te worden in welke mate en op welke wijze registratie uitgevoerd wordt. de
grote en complexiteit van een indident kan aanleiding zijn om de registratie op een meer of
mindere uitgebreide wijze uit te voeren.
De informatievragen vanuit de politie aangaande familie en andere relaties van een slachtoffer
hebben de hoogste prioriteit in het proces CRIB.
Advies is maximaal personeel opschalen en daarna waar mogelijk afbouwen
Het Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) levert nadrukkelijk géén informatie over
de toestand (zoals gewond of overleden) van de geregistreerden.
Informatie wordt geleverd over:
o het aantal slachtoffers;
o verwanten van slachtoffers;
o het aantal inwoners in het bron / effectgebied;
o de verblijfplaats van geregistreerden/ evacués;
o sociale kenmerken slachtoffers (minder zelfredzamen, allochtonen).
ontdubbelen = het vergelijken van records, vergaard uit verschillende bronnen waarbij lang
niet altijd juiste en/of volledige persoonsgegevens aangeleverd worden, om te checken of de
records mogelijk om eenzelfde persoon gaan. Betekent ook het rangschikken en
samenvoegen van beschikbare gegevens.
matchen = persoonsgegevens van de geregistreerden koppelen aan de zoekvragen van de
verwanten. Hiermee wordt de uiteindelijke lijst van gezochten geminimaliseerd.

2.3 Rollen in het proces CRIB
•
•
•
•
•
•
•

Hoofd informatie
Teamleider CRIB
Medewerker CRIB
Coördinator registratie opvanglocatie
Gegevensbeheerder CRIB
Applicatiebeheerder CRIB
Callcenter medewerker

2.4 Taken van het proces CRIB
Het proces CRIB heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden CRIB;
2. uitvoeren CRIB;
3. beëindigen CRIB.
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden CRIB
In de voorbereiding op het proces CRIB zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd informatie)
o inclusief applicatiebeheerder NRK
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
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-

o Inrichten IRIS-omgeving
het (laten) informeren en bepalen van de aanpak.
Inventarisatie van en afstemmen met betrokken ketenpartners (GHOR, NRK etc.)

Benodigde informatie:
- de (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident
- opvanglocatie
- de concrete informatievragen vanuit het CoPI en/of het team bevolkingszorg, gebaseerd op
o dodenlijst (politie) (minimale inhoud: bij voorkeur NAW, geboortedatum en BSN)
o gewondenlijst (ghor) (minimale inhoud: bij voorkeur NAW, geboortedatum en BSN)
Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens
Op basis van de beschikbare informatie wordt een ‘Actieplan CRIB’ opgesteld. Het ‘Actieplan CRIB’
omvat:
• de te treffen maatregelen
• benodigde middelen (mensen en/of materieel)
• gemaakte afspraken met externe partijen (Rode Kruis, en overige externe partijen)
Benodigde middelen
- LCMS
- Format informatieproduct ‘Bericht Team operationeel
- Formate informatieproduct ‘Actieplan CRIB’
- Lijst met ketenpartners

Uitvoeren Proces CRIB
In de uitvoering van het proces CRIB worden de volgende taken uitgevoerd:
 Beschikbaar krijgen personeel en middelen (met name vanuit de verschillende externe
partners -NRK)
 Instrueren personeel en verkrijgen middelen
 Faciliteren en uitvoeren van registratie
 Verwanten van slachtoffers in beeld brengen: “de GBA taak
 Verwerken van informatie (registreren/ ontdubbelen/ matchen)
 Fiatteren en klaarzetten gegevens.
 Verstrekken verwanteninformatie
Op te leveren informatie(producten)
Als de slachtofferlijst gereed is dient te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Slachtofferlijst’. Het bericht ‘Slachtofferlijst’
bevat gegevens van verwanten van het slachtoffer (indien mogelijk inclusief contactgegevens).
Als de CRIB-rapportage gereed is (na fiattering) dient dit te worden gemeld in het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘CRIB-rapportage’. Het
bericht ‘CRIB-rapportage’ bevat:
- de aantallen en type slachtoffers
Dit bericht is ten behoeve van Communicatie
De volledige CRIB-rapportage bevat:
- NAW-gegevens
- Geboortedatum
- BSN (bij voorkeur)
- Relatie met het slachtoffer/ opgevangene
Deze rapportage is ten behoeve van verwanteninformatie / bestuur
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Vanwege privacy redenen wordt de CRIB rapportage enkel gericht verspreid binnen de hoofdstructuur
van de crisisorganisatie.
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen:
- format informatieproduct CRIB-rapportage
- format informatieproduct slachtofferlijst
- functie taakkaart

Beëindigen Proces CRIB
Bij de beëindiging van het proces CRIB is het van belang om de volgende taken uit te voeren:
- vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar het
proces Nafase
- debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
- evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
•
een beschrijving van de openstaande acties
•
de opgeleverde adviezen en actieplannen
Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’
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3. CRAS
3.1 Doel van het proces CRAS
CRAS:
1. het op gang brengen van een goede informatie- en communicatiestroom over schades en andere
materiële zaken.
2. Door het registreren van de geleden schade en de coördinatie van de schademeldingen een zo juist
en volledig mogelijk beeld verkrijgen van de aard en omvang van de aangerichte schade.

3.2 Uitgangspunten bij het proces CRAS









Prioriteit binnen het proces is om een goede informatie- en communicatiestroom over schades
en andere materiële zaken op gang te brengen (waaronder verwijzing naar reguliere
verzekeraars).
Een tweede doel van het proces is de aangerichte schade te registreren en de schadeopname
te coördineren;
In de nafase wordt geadviseerd over verzekeringsaangelegenheden; door in de acute fase
vroegtijdig en juist actief te informeren kunnen veel latere vragen worden voorkomen!
Het beeld van aard en omvang van de schade wordt via het Hoofd Informatie aangeboden
aan de verantwoordelijk bestuurder;
Er wordt sowieso schade geregistreerd. Later zal blijken of de schade verzekerbaar danwel
onverzekerbaar was;
Het proces schade dient een vroegtijdig stadium te worden opgestart.
Uniformiteit in alarmering in de zin van gebruikte techniek is een belangrijke voorwaarde
De Stichting Salvage kan een belangrijke rol spelen in het proces CRAS. Een protocol met
afspraken met Salvage is opgenomen in de bijlage.

3.3 Rollen in het proces CRAS
•
•
•

Hoofd Informatie
Teamleider CRAS
Medewerkers CRAS

3.4 Taken van het proces CRAS
Het proces CRAS heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden CRAS;
2. uitvoeren CRAS;
3. beëindigen CRAS.
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden CRAS
In de voorbereiding op het proces CRAS zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd informatie)
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- het (laten) informeren en bepalen van de aanpak.
- Inventarisatie van en afstemmen met betrokken ketenpartners (o.a. Salvage)
Benodigde informatie:
- de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident
Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
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•

locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens.

Op basis van de beschikbare informatie wordt een ‘Actieplan CRAS’ opgesteld. Het ‘Actieplan CRAS’
omvat:
• de te treffen maatregelen
• benodigde middelen (mensen en/of materieel)
• gemaakte afspraken met externe partijen (Salvage en overige externe partijen)
• indicatie van de kosten
Benodigde middelen
- LCMS
- Format informatieproduct ‘Bericht Team Operationeel’
- Format informatieproduct ‘CRAS’
- Lijst met externe bedrijven / instanties

Uitvoeren Proces CRAS
In het proces CRAS worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
 Beschikbaar krijgen personeel en middelen
 Instrueren personeel en middelen
 Faciliteren van schaderegistratie
o Contact met Verbond van Verzekeraars (registraties die daar gedaan worden n.a.v.
verwijzing)
o (Telefonisch) meldpunt openen
o Registratie op papier
o Registratie via Internet
 Analyse, ontdubbelen en matchen (dit is een cyclisch proces: ook tussentijdse resultaten
worden gerapporteerd).
 Rapporteren aan Team Bevolkingszorg
Op te leveren informatie(producten)
Als het overzicht van de schade compleet is dient te worden gemeld in het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Rapportage Schadelijst’.
Het bericht ‘ Rapportage Schadelijst’ bevat:
- NAW- gegevens
- Telefoonnummer (indien mogelijk
- Emailadres
- Aard van de schade
- Verwachte omvang van de schade
Informatiebericht Handelingsadvies Schades ten behoeve van het proces Communicatie wordt
informatie verstrekt over hoe te handelen bij schade n.a.v. de crisissituatie.
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen:
- format informatieproducten ‘Rapportage Schadelijst’
- functie taakkaart

Beëindigen Proces CRAS
Bij de beëindiging van het proces CRAS is het van belang om de volgende taken uit te voeren:
- vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar proces
Nafase
- debriefen:
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-

o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten

Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
•
een beschrijving van de openstaande acties
•
de opgeleverde adviezen en actieplannen
Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’
Vraagpunten afhankelijk van de specifieke casus
- Betreft het verzekerbare schade, niet-verzekerbare schade of onverzekerde schade
- Wordt gebruik gemaakt van diensten van derden, soms is hiervoor een overeenkomst gesloten
(VHD, Salvage, ANWB)
- Registreren in de opvanglocatie: hoe borgen we de contacten en informatiestromen met de
medewerkers op een dislocatie van het actiecentrum.
- Hoe zorgen voor we een zo volledig mogelijke registratie.
- Worden voorschotten verstrekt? Goed bijhouden wie wat ontvangt (kwitanties).
Belangrijk
- Voorkom dat toezeggingen worden gedaan over het bieden van (luxe) voorzieningen of
tegemoetkomingen
- Opvang wordt vaak ook gedekt door de inboedelverzekering van gedupeerden
- Salvage regelt de eerste acute opvang
- Een faq-kaartje betreffende proces schade kan in de opvang worden aangeboden
- Regel een mandaat ten behoeve van akte van sessie.

12

4. Informatiemanagement Bevolkingszorg
4.1 Doel van Informatiemanagement Bevolkingszorg
Informatiemanagement (de zorg dat de relevante informatie op de juiste plaats en tijd aanwezig is)
heeft als doel
o de informatievoorziening te borgen van de bij de crisis betrokken functionarissen uit de
eigen organisatie via het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem of de reguliere
lijn in de crisisorganisatie;
o de informatievoorziening vanuit de gemeentelijke crisisorganisatie naar andere bij de
crisis betrokken diensten te borgen (het delen van informatieproducten)
o informatieverzoeken aan de gemeente als bronhouder uitzetten (bij primaire processen /
reguliere organisatie) en monitoren
• Verslaglegging en archivering hebben als doel om alle ondernomen acties en maatregelen die
door de crisisorganisatie zijn genomen en uitgevoerd te borgen middels verslaglegging en
archivering.

4.2 Rollen m.b.t. Informatiemanagement1
-

Hoofd Informatie
Het hoofd informatie is naast het proces CRAS en CRIB verantwoordelijk voor de borging van
de informatiestromen van en naar de bevolkingszorg teams (Communicatie, Publieke Zorg,
Omgevingszorg en Ondersteuning).

-

Informatiecoördinator TBZ
De informatiecoördinator TBZ is de belangrijkste uitvoerder als het gaat om het borgen van de
informatiestromen van en naar de bevolkingszorg teams. Hij deelt informatie vanuit het LCMS
naar de bevolkingszorg teams en ontvangt vanuit de bevolkingszorg teams de relevante
informatie.

-

Informatiecoördinatoren processen (zijn lid van primaire processen)
De informatiecoördinator per proces geeft uitvoering aan het verkrijgen en delen van
informatie van en naar de uitvoerende bevolkingszorg teams. Deze rol is belegd bij het hoofd
van elke proces die vanuit het TBZ de informatie aangereikt krijgt en informatie van zijn proces
deelt.

-

Medewerker Archief
Draagt zorg voor de archivering van besluiten, acties, logboeken en uitwerkingen van
activiteiten.

(Op de volgende pagina is in het kader weergegeven hoe de overige relaties in het netwerk
informatiemanagement eruit ziet.)

4.3 Taken m.b.t. Informatiemanagement




Stroomlijnen van informatiestromen (Hoofd informatie / IC TBZ)
o Verkrijgen van informatie ten behoeve van activiteiten in de bevolkingszorg teams
o Het delen van informatie vanuit de bevolkingszorg teams.
Beantwoording en monitoring van informatieverzoeken / gevraagde besluiten / acties.(IC TBZ)
Archivering (verslaglegging vindt plaats binnen de processen) (medewerker archief / DIV)

Verslaglegging en archivering vinden plaats om de volgende redenen:
o Inzicht verkrijgen in de stand van zaken tijdens de bestrijdingsfase en tijdens de nafase van
een crisis.

1

De concrete taken en werkwijzen van het hoofd informatie en de informatiecoördinator TBZ zijn
opgenomen in de taakkaarten die als bijlage toegevoegd zijn aan dit plan. De taken binnen de rol
informatiecoördinator per proces zijn opgenomen in de taakkaarten van de hoofden.
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o

o

Ervoor zorgen dat bescheiden die nodig zijn voor het maken van een evaluatie en een
reconstructie van de oorzaken, toedracht en bestrijding van de ramp, beschikbaar gesteld
kunnen worden.
Informeren van de eigen organisatie en medewerkers

Benodigde info:
 Informatieverzoeken
 Lijst met informatiecoördinatoren (contactgegevens) primaire processen
 Lijst met informatieproducten bevolkingszorg processen
 ICT mogelijkheden archiveringsstructuur
Kader: Relaties in het netwerk informatiemanagement
Het delen van informatie vindt plaats in een netwerk van de totale crisisorganisatie. In onderstaand
schema is weergegeven hoe de verschillende disciplines bijdragen aan het informatiebeeld.
Onderstaand plaatje gaat uit van een situatie vanaf GRIP 2 waarin de regie op het informatiebeeld
is belegd bij het ROT. In een GRIP 1 situatie ligt de regie bij het COPI, waardoor de informatielijnen
vanuit de kolommen samenkomen bij de informatiemanager CoPI.

Werkwijze Informatiemanagement
Informatiemanagement vindt plaats binnen de hele multidisciplinaire hoofdstructuur van de
crisisorganisatie. De werkwijze dient dan ook integraal op elkaar afgestemd te worden. Deze integrale
werkwijze is beschreven in de blauwdruk ‘Bedrijfsvoering Informatiemanagement Veiligheidsregio
Hollands Midden’.
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5. Bijlagen
Bijlage 1. Taakkaarten
a. Taakkaart Hoofd Informatie
b. Taakkaart Algemeen Ondersteuner
c. Taakkaarten CRIB
o Teamleider CRIB
o Medewerker CRIB
o Medewerker Callcenter
o Coördinator registratie opvanglocatie
o Applicatiemedewerker
o Gegevensbeheerder
d. Taakkaarten CRAS
o Teamleider CRAS
o Medewerkers CRAS
e. Taakkaarten Informatie coördinator TBZ
Bijlage 2. Proces Informatie
a. Processchema CRIB
b. Processchema CRAS
Bijlage 3. Checklisten
a. Checklist lijst informatieproducten
b. Relevante documenten
c. Alarmeringslijst NRK
d. Checklist voor pikettelefoon Rode Kruis
e. Checklist ‘tips and tricks’
Bijlage 4. Specifieke bijlagen proces
a. Locatie teams
b. In te schakelen derden / instanties
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1. Inleiding
1.1.

Algemeen

Het proces Ondersteuning is één van de processen binnen het hoofdproces Bevolkingszorg. Voor de
uitvoering van de processen onder Bevolkingszorg is de gemeente (eind)verantwoordelijk. Naast
Ondersteuning bestaat het hoofdproces Bevolkingszorg uit de processen: Communicatie, Publieke
Zorg, Omgevingszorg en Informatie.
Het proces Ondersteuning is onderverdeeld in drie subprocessen, namelijk:
- Bestuursondersteuning;
- Facilitaire ondersteuning;
- (preparatie) Nafase.
Binnen het hoofdproces Bevolkingszorg neemt het proces Ondersteuning de volgende positie in:

* de hoofden van elk proces vormen samen het Team Bevolkingszorg.

1.2.

Definitie en doel van het proces

Het proces ondersteuning is belast met het tijdig en in de juiste kwaliteit / kwantiteit ter beschikking
stellen van inhoudelijke (bestuurs)ondersteuning en facilitaire en personele voorzieningen ten
behoeve van de gemeentelijke crisisorganisatie. Het proces Ondersteuning bestaat uit drie
subprocessen:
•

Bestuursondersteuning: Het ondersteunen en adviseren van het beleidsteam en het team
bevolkingszorg ten tijde van een crisis op algemeen, juridisch, financieel en protocollair
terrein.

•

Facilitaire ondersteuning (Back-office Ondersteuning): Het beschikbaar en gereed maken van
ruimten, verbindingen (ICT), op de locatie(s) waar vanuit het team bevolkingszorg en het BT
werken. Daarnaast ondersteunt het team op overig facilitair gebied de overige
teams/actiecentra, zoals catering, schoonmaak, kantoorartikelen, (evt. aflossing) e.d.

•

(preparatie) Nafase: Het voorbereiden van het integraal, multidisciplinair en planmatig
afhandelen van alle activiteiten die voortkomen uit een ramp of crisis ten behoeve van een
zorgvuldige nazorg voor getroffenen van die ramp of crises, zodat kan worden teruggekeerd
naar de ‘normale’ situatie. Het proces is gericht op herstel en wederopbouw na een ramp of
crisis.
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1.3.

Functies en rollen

In onderstaand figuur wordt de interne organisatiestructuur van het team Ondersteuning schematisch
weergegeven.

Hoofd Ondersteuning (lid TBZ)
Het hoofd ondersteuning is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het proces
ondersteuning. Het hoofd ondersteuning zorgt voor de mogelijkheden en middelen om het proces
ondersteuning te kunnen uitvoeren.
Tijdens een crisis heeft een hoofd ondersteuning drie kerntaken:
- Inrichten van het proces Ondersteuning;
- Leiding geven aan de teamleiders binnen het proces Ondersteuning;
- Adviseren, informeren en rapporteren.
Teamleiders Ondersteuning
Elk team binnen het proces Ondersteuning heeft een eigen teamleider. De teamleider draagt met zijn
team zorg voor de uitvoering van de taken in zijn specifieke onderdeel van het proces.
Een teamleider heeft de volgende drie kerntaken:
- Inrichten van zijn specifieke onderdeel van het proces Ondersteuning
- Leiding geven aan zijn specifieke onderdeel van het proces Ondersteuning
- Adviseren, informeren en rapporteren.
Medewerkers Ondersteuning
De medewerkers zijn onderdeel van het team en dragen bij aan de advisering en uitvoering van de
taken.
Informatiecoördinator
De informatiecoördinator is verantwoordelijk voor het proces van informatievoorziening binnen de
taakorganisatie. Het gaat dan om:
• het brengen van relevante beschikbare informatie en opdrachten in het team.
• Het delen van relevante, beschikbare informatie vanuit het team.
Algemeen ondersteuner (notulist)
De algemeen ondersteuner ondersteunt het team in allerlei facilitaire zaken en draagt zorg voor de
verslaglegging.
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Voor zowel het hoofd, de teamleiders, de medewerkers en de algemeen ondersteuner (notulist) zijn
specifieke taakkaarten ontwikkeld (zie bijlage)! Uitzondering hierop zijn: medewerkers facilitaire
ondersteuning (enkel uitvoering) en informatiecoördinator proces (opgenomen als taak bij hoofd van
het proces)

1.4.

Informatiemanagement en Ondersteuning

Informatiemanagement
Informatiemanagement gaat over de wijze waarop relevante informatie op de juiste plaats en tijd
gedeeld wordt. Informatie is van belang voor de uitvoering van activiteiten, immers om een activiteit in
het kader van crisisbeheersing uit te voeren is noodzakelijk om te weten wat er aan de hand is. Voor
specifieke activiteiten is dan ook specifieke informatie nodig. Vanuit deze gedachte wordt informatie
geduid als een sturend mechanisme tussen processen.
Het is dan ook van belang om informatie te delen met teams die afhankelijk zijn van informatie om de
taak uit te voeren. In het totale crisisbeheersingsveld is dit een groot netwerk. Voor het onderdeel
Bevolkingszorg is vooral de informatielijn vanuit de teams naar het Team Bevolkingszorg van belang
en de lijn tussen het Team Bevolkingszorg en het Regionaal Operationeel Team. Als leidraad voor de
te delen informatie kunnen de zogenaamde informatieproducten gehanteerd worden. Deze
informatieproducten worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt en bevatten delen van informatie
die van belang zijn voor andere teams.
Taakverdeling m.b.t. informatiemanagement
o De algemeen ondersteuner (notulist) zorgt ervoor dat de definitieve besluiten en resultaten
van de uitgevoerde acties worden vastgelegd.
o De informatiecoördinator Ondersteuning informeert de teamleiders over de informatie die in
het beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem wordt vastgelegd en van belang is voor
het Team Ondersteuning
o Feitelijke informatie over de uitvoering van het Team Ondersteuning wordt door de
informatiecoördinator Ondersteuning gemeld aan de informatiecoördinator in het TBZ
(informatieproducten).
o De informatiecoördinator in het TBZ zorgt dat deze informatie(producten) in het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem wordt opgenomen.
Vastleggen en beheren
Besluiten

Algemeen
Ondersteuner

Acties

Resultaten

Informatiecoördinator
TBZ

het beschikbare
multidisciplinaire
informatiesysteem

Informatiecoördinator
proces

* De rol van informatiecoördinator wordt belegd bij het hoofd van het proces. Het hoofd kan bij de
uitvoering van deze rol worden ondersteund door een inhoudelijk medewerker van het proces.
Ondersteuning
Facilitaire ondersteuning wordt geboden via het proces Ondersteuning. De algemeen ondersteuner
van het proces vraagt deze facilitaire zaken aan via de teamleider facilitaire ondersteuning

1.5.

Normeringen

 Aflossing / vervanging
Het is van belang om in een vroeg stadium een plan op te stellen voor de vervanging van de
medewerkers. Onderstaande tabel kan hierbij dienen als richtlijn.
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Aard activiteit en werkzaamheden van een
functionaris tijdens de rampbestrijding
Reguliere taakuitoefening (lichte stress)

Aantal aflossingen
per etmaal
4

Fysiek inspannend

6

Geestelijk inspannend

6

Fysiek en geestelijk inspannend
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De beperkte capaciteit van de gemeente, maar ook de duur en omvang van het proces kan er al snel
toe leiden dat de gemeente ondersteuning bijstand van buurgemeenten moet aanvragen.
Elke teamleider is verantwoordelijk voor de aflossing van de eigen medewerkers. Deze moet in een
vroeg stadium realiseren dat mogelijke ondersteuning of vervanging van zijn teammedewerkers
noodzakelijk kan zijn. Indien de teamleider ondersteuning en vervanging voorziet wordt de behoefte
voorgelegd aan het Hoofd van het betreffende proces.
 Opkomsttijden
Voor het proces Ondersteuning gelden de volgende opkomsttijden:
- Hoofd Ondersteuning
90 minuten
- Teamleiders Ondersteuning 90 minuten, m.u.v.
- Teamleider facilitair 45 minuten.
- Team Ondersteuning
90 minuten, m.u.v.
- Medewerkers facilitair 45 minuten
 Opleiden, Trainen en Oefenen
Ter voorbereiding op de rol in de crisisorganisatie dienen medewerkers opgeleid, getraind en
geoefend te worden. Hiervoor geldt de volgende normering voor een geoefende medewerker:
Opleiding
- Leidinggevenden en rolspecifieke functies: Basiscursus Crisisbeheersing en Basisopleiding
deelproces
- medewerkers actiecentra: Basiskennis Crisisbeheersing en Basisopleiding deelproces.
- Uitvoerende medewerkers: geïnstrueerd in het kader van verwachtingen en werkwijze.
Training en oefening
Jaarlijks minimaal één training en/of oefening.
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2. Bestuursondersteuning
2.1 Doel van het proces Bestuursondersteuning
Bestuursondersteuning: Het ondersteunen en adviseren van het beleidsteam en het team
bevolkingszorg ten tijde van een crisis op algemeen, juridisch, financieel en protocollair terrein.

2.2 Rollen in het proces Bestuursondersteuning
•
•
•
•
•
•

Hoofd ondersteuning
Teamleider ondersteuning
Algemeen bestuursadviseur
Juridisch bestuursadviseur
Financieel bestuursadviseur
Protocollair bestuursadviseur

Vanwege het kleinschalige karakter van en de specifieke expertise binnen het proces
bestuursondersteuning is het mogelijk om de rol van teamleider bestuursondersteuning te combineren
met die van hoofd ondersteuning. De taak is met name gericht op het beschikbaar krijgen van de
juiste expertise

2.3 Taken van het proces Bestuursondersteuning
Het proces bestuursondersteuning heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden bestuursondersteuning;
2. uitvoeren bestuursondersteuning;
3. beëindigen bestuursondersteuning.
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden bestuursondersteuning
In de voorbereiding op de bestuursondersteuning zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd ondersteuning)
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- het (laten) informeren en bepalen van de aanpak.
Benodigde informatie:
- de (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident
- de concrete adviesvraag vanuit het beleidsteam en/of het team bevolkingszorg.
Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens
Benodigde middelen
- LCMS
- Format informatieproduct ‘Bericht Team Operationeel

Uitvoeren bestuursondersteuning
In de uitvoering van de bestuursondersteuning wordt primair een bestuurlijk advies geleverd.
1. algemeen bestuurlijk advies: een algemeen bestuurlijk advies kan betrekking hebben op
allerlei terreinen, met name over zaken in de politiek-bestuurlijke context.
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2. financieel bestuurlijk advies: een bestuurlijk advies over de financiering van bepaalde zaken in
de incidentbestrijding of de financiële controle op uitgaven in het kader van de crisis.
3. juridisch bestuurlijk advies: een advies over de toepassing van de noodbevoegdheden van de
burgemeester. Het gaat dan om een noodbevel, een noodverordening of de toepassing van
het noodrecht.
4. protocollair bestuurlijk advies: een advies over protocollaire zaken binnen de
incidentbestrijding. Het gaat hierbij met name om adviezen naar aanleiding van bezoeken van
hoogwaardigheidsbekleders. Bij dit onderdeel ligt een belangrijke relatie met het proces
Communicatie.
Op te leveren informatie(producten)
Als het bestuurlijk advies afgerond is dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct ‘Bestuurlijk Advies’. Dit bevat:
- een korte beschrijving van de inhoud
- een opsomming / samenvatting van acties en bijbehorende termijnen.
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen:
- formats / voorbeelden noodbevelen en noodverordeningen
- artikel 175 en 176 van de Gemeentewet
- checklist protocollaire zaken
- format informatieproduct ‘Bestuurlijk advies’
- functie taakkaart

Beëindigen bestuursondersteuning
Bij de beëindiging van het proces bestuursondersteuning is het van belang om de volgende taken uit
te voeren:
- vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar het
proces Nafase
- debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
- evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
•
een beschrijving van de openstaande acties
•
de opgeleverde adviezen en actieplannen
•
de individuele logboeken van medewerkers
Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’

8

3. Facilitaire ondersteuning (Back-office Ondersteuning)
3.1 Doel van het proces facilitaire ondersteuning
Facilitaire ondersteuning (Back-office Ondersteuning): Het beschikbaar en gereed maken van ruimten,
verbindingen (ICT), op de locatie(s) waar vanuit het team bevolkingszorg en het BT werken.
Daarnaast ondersteunt het team op overig facilitair gebied de overige teams/actiecentra, zoals
catering, schoonmaak, kantoorartikelen, (evt. aflossing) e.d.

3.2 Rollen in het proces facilitaire ondersteuning
•
•
•

Hoofd Ondersteuning
Teamleider Facilitaire Ondersteuning
medewerkers Facilitaire ondersteuning
o Medewerker Catering
o Medewerker Bewaking
o Medewerker KCC (receptionisten / telefonisten)
o medewerker ICT
o medewerker facilitair

3.3 Taken van het proces Facilitaire ondersteuning
Het proces facilitaire ondersteuning heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden facilitaire ondersteuning;
2. uitvoeren facilitaire ondersteuning;
3. beëindigen facilitaire ondersteuning.
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden facilitaire ondersteuning
In de voorbereiding op de facilitaire ondersteuning zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd ondersteuning)
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- het (laten) informeren en bepalen van de aanpak.
Benodigde informatie:
- de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident
- verzoekvraag om facilitaire ondersteuning.
Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens.
Benodigde middelen
- LCMS
- Format informatieproduct ‘Bericht Team Operationeel
- Vooraf gemaakte afspraken (catering, bewaking, etc).

Uitvoeren facilitaire ondersteuning
In het proces facilitaire ondersteuning worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
- inrichten van de crisisruimten voor het beleidsteam en het Team Bevolkingszorg
- het afhandelen van verzoekvragen met betrekking tot: ICT benodigdheden, catering,
bewaking, kantoorbenodigdheden, ordonnansdiensten, etc.
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-

het inrichten van een front-Office (Klant Contact Centrum)

Let op! bij opschaling dient het proces facilitaire ondersteuning de inrichting van de crisisruimtes
proactief en met prioriteit op te pakken.
Op te leveren informatie(producten)
‘Bericht crisisruimte ingericht’ bestaande uit: locatie, tijdstip en ten behoeve van welk team
Overzicht van de geleverde goederen en diensten.
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen:
- format informatieproducten
- functie taakkaart
- plattegrond(en) van crisisruimte(n)
- checklist inrichting crisisruimte BT en TBZ
- checklist facilitaire ondersteuning

Beëindigen facilitaire ondersteuning
Bij de beëindiging van het proces facilitaire ondersteuning is het van belang om de volgende taken uit
te voeren:
- vormgeven overdrachtsdossier ten behoeve van het nazorgtraject en overdragen naar proces
Nafase
- debriefen:
o wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
o Inventariseren nazorg voor medewerkers
- evalueren: opstellen lijst van verbeterpunten
Op te leveren informatie(producten)
Na afschaling wordt een overdrachtsdossier opgesteld door het Hoofd in samenwerking met de
teamleider ten behoeve van het proces Nafase. Het overdrachtsdossier bevat in ieder geval:
•
een beschrijving van de genomen besluiten
•
een beschrijving van de uitgevoerde taken
•
een beschrijving van de openstaande acties
•
de opgeleverde adviezen en actieplannen
•
de individuele logboeken van medewerkers
Benodigde middelen
- format informatieproduct ‘Overdrachtsdossier’
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4. Preparatie Nafase
4.1 Doel van het proces (prepatie) Nafase
(preparatie) Nafase: Het voorbereiden van het integraal, multidisciplinair en planmatig afhandelen van
alle activiteiten die voortkomen uit een ramp of crisis ten behoeve van een zorgvuldige nazorg voor
getroffenen van die ramp of crises, zodat kan worden teruggekeerd naar de ‘normale’ situatie. Het
proces is gericht op herstel en wederopbouw na een ramp of crisis.

4.2 uitgangspunten bij het proces (preparatie) Nafase












In de uitwerking van het proces Nafase wordt expliciet onderscheid gemaakt in: het proces
(preparatie) Nafase en het Nazorgtraject. Het proces Nafase start in de warme, acute fase en
bereid het Nazorgtraject in de koude fase (na afloop van de crisis en wanneer de
crisisorganisatie is afgeschaald) voor.
Bij het deelproces Nafase gaat het nadrukkelijk om de voorbereiding (preparatie) om na een
ramp of crisis weer terug te keren naar een normale situatie. De daadwerkelijke zorg (het
nazorgtraject) vindt plaats na de ramp of crisis in de vorm van een projectmatige aanpak.
Het deelproces Nafase start direct bij aanvang van een crisis (en dus niet na afloop van een
ramp of crisis). Wel zullen de activiteiten rondom het deelproces Nafase in aanvang van een
ramp gering zijn. Dit wordt anders naarmate de ramp of crisis in de tijd vordert: meer en meer
informatie komt naar voren waardoor het beeld over de aard en omvang en de gevolgen van
de crisis duidelijk worden
De gemeente heeft de regierol in het proces nafase, dat – indien nodig – een
multidisciplinair karakter heeft.
Het proces Nafase wordt (vrijwel) altijd opgestart als er één of meerdere andere
actiecentra geactiveerd.
Het proces Nafase wordt aangestuurd vanuit het proces Ondersteuning. De
geactiveerde actiecentra dragen informatie over aan het hoofd Ondersteuning of de
teamleider Nafase, bij opheffing van het actiecentrum.
Het Nazorgtraject wordt georganiseerd in de vorm van een projectstructuur, waarin (zo
veel mogelijk) functionarissen vanuit hun dagelijkse taak zijn vertegenwoordigd. Het
betreft een flexibele organisatie-inrichting, gebaseerd op een netwerkstructuur, zodat
actuele thema’s per ramp of crisis afgehandeld kunnen worden.
De regie op evaluatieonderzoeken valt binnen het proces nafase en het nazorgtraject.

4.3 Rollen in het proces Nafase
-

Hoofd ondersteuning
Teamleider Nafase
Medewerker nafase

4.4 Taken van het proces (preparatie) Nafase
Het proces (preparatie) Nafase heeft in hoofdlijnen drie stappen:
1. voorbereiden (preparatie) Nafase
2. uitvoeren (preparatie) Nafase;
3. beëindigen (preparatie) Nafase;
Deze drie onderdelen worden hieronder afzonderlijk uitgewerkt.

Voorbereiden (preparatie Nafase)
In de voorbereiding van het proces (preparatie) Nafase zijn de volgende activiteiten van belang:
- de alarmering (door de ambtenaar rampenbestrijding of het hoofd ondersteuning)
- de opstart van het team (personen, locaties, middelen)
- het (laten) informeren en bepalen van de aanpak.
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Benodigde informatie:
- de concrete (inzet)opdracht (wat moet dit team gaan doen?)
- de beschikbare informatie over het incident (totaalbeeld)
- overdrachtsdossiers vanuit andere processen / logboeken
Op te leveren informatie(producten):
Als het team operationeel dient dit te worden gemeld in het beschikbare multidisciplinaire
informatiesysteem door middel van het informatieproduct: ‘Bericht Team Operationeel’. Het ‘Bericht
Team Operationeel’ bevat:
• tijdstip operationeel;
• locatie(s) team + bereikbaarheidsgegevens
Benodigde middelen
- LCMS
- Format informatieproduct ‘Bericht Team Operationeel

Uitvoeren (preparatie) Nafase
In de uitvoering van het proces (preparatie) Nafase worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
 Het maken van een gedegen, multidisciplinaire analyse en een diagnose van de situatie. Wat
is er aan de hand, wat heeft zich afgespeeld en wat zijn mogelijke gevolgen op de korte en
lange termijn?
 Het bepalen van de uitgangspunten voor het nazorgtraject op basis van de gemaakte
diagnose van de situaties. Op welke thema’s richt zich het nazorgtraject?
 Het formeren en uitwerken van een (multidisciplinaire) projectorganisatie op basis van de
gedefinieerde thema’s. Dit is inclusief een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de
bij de projectorganisatie betrokken partijen.
 De diagnose, de uitgangspunten en de geformeerde projectorganisatie worden gezamenlijk
vormgegeven in een plan van aanpak Nazorg. Dit plan van aanpak Nazorg dient bestuurlijk
vastgesteld te worden.
 Op basis van het plan van aanpak worden concrete afspraken gemaakt over de
multidisciplinaire invulling van de projectorganisatie en worden de deelnemers geïnstrueerd.
* Let op: betrek bij de uitwerking personen uit andere betrokken processen en organisaties.
Op te leveren informatie(producten)
Als het plan van aanpak Nazorg afgerond is dient dit gedeeld te worden via het beschikbare
multidisciplinaire informatiesysteem ter bespreking in het ROT en BT. Het plan van aanpak omvat
minimaal:
- een diagnose van de situatie / het incident
- een thematische onderverdeling weggezet in deelprojecten (bijlage 2a)
- een flexibele projectorganisatie waarin de deelprojecten geborgd worden.
- Een (eerste) uitwerking van de deelprojecten
- Een (eerste) financiële inschatting van de kosten
- Benodigde mandaten voor de leider van het nazorgtraject.
* aanbeveling: tussenresultaten als diagnose / situatieanalyse, thematische onderverdeling /
uitgangspunten deelprojecten en de structuur van de projectorganisatie kunnen ook tussentijds
gedeeld worden ter becommentariëring.
Tussentijdse afwijkingsinformatie en voortgangsinformatie dient te worden gedeeld in het
beschikbare multidisciplinaire informatiesysteem.
- Het informatieproduct voortgangsinformatie bevat: voortgangsinformatie van de uitvoering.
- Het informatieproduct afwijkingsinformatie bevat:
o de aard van de afwijkingen
o de gekozen of gewenste wijzigingen van de inzet.
Benodigde middelen:
- format informatieproducten: Plan van aanpak Nazorg, voortgangs- en afwijkingsinformatie.
- functie taakkaart
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-

formats / voorbeelden Plan van aanpak Nazorg
Checklist veel voorkomende thema’s Nazorg

Beëindigen (preparatie) Nafase
Bij de beëindiging van het proces (preparatie) Nafase is het van belang om de volgende taken uit te
voeren:
- Overdragen naar projectorganisatie op basis van Plan van Aanpak Nazorg
- debriefen: wat is er allemaal gebeurd, welke acties zijn uitgezet, wat staat ons nog te wachten.
- evalueren.
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5. Bijlagen
Bijlage 1. Taakkaarten
a.
b.
c.
d.

Taakkaarten Hoofd Ondersteuning
Taakkaart algemeen ondersteuner
Taakkaart Teamleider Facilitaire Ondersteuning
Taakkaarten teamleider en medewerker (preparatie) Nafase

Bijlage 2. Processchema’s
a. processchema Bestuursondersteuning
b. processchema Facilitaire Ondersteuning
c. processchema (preparatie) Nafase

Bijlage 3. Checklisten
a.
b.
c.
d.

Lijst meest voorkomende thema’s Nazorg
Relevante documenten
Checklist Facilitaire ondersteuning
Checklist inrichting crisisruimte BT en TBZ

Bijlage 4. Specifieke bijlagen proces
a. locatie teams
b. in te schakelen derden / instanties (bv. Catering)
c. lokaal plan facilitaire ondersteuning
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1 Geneeskundige zorg
1.1

Inleiding

In het Regionaal Crisisplan deel 1 staan de hoofdprocessen Spoedeisende Medische Hulpverlening
(SMH), Psychosociale Hulpverlening (PSH), Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde
1
(MMK), GezondheidsOnderzoek na Rampen (GOR) en de ondersteunende processen
Informatiemanagement en Ondersteuning kort beschreven.
In dit deel worden de geneeskundige zorgprocessen en de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de GHOR (coördinatie- en regierol onder opgeschaalde omstandigheden) verder
uitgewerkt.
De uitwerking van de processen en de processchema’s zijn geborgd in de reguliere organisatie van de
Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD) en de
GHOR.
De nadere uitwerking van het SMH- proces is onderdeel van het crisisdraaiboek van de RAD. De
uitwerking van de GGD- processen is onderdeel van het GGD RampenOpvangPlan (GROP). De
processen Informatiemanagement en Ondersteuning zijn ter vinden in het kwaliteitssysteem van het
GHOR bureau.

1.2

Organisatie van de geneeskundige zorg

De processen zijn van toepassing op alle gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden. In de
geneeskundige zorgprocessen staat dat de verantwoordelijkheid voor voorbereiding en uitvoering van
de processen ligt bij de directeur Publieke gezondheid (DPG). De DPG heeft vanuit de Wvr en de
Wpg een rol in integrale sturing op de reguliere en opgeschaalde publieke gezondheid en is daarmee
bestuurlijk aanspreekpunt en operationele adviseur ten tijde van rampen en (gezondheids)crises.

1.3

Door wie wordt geneeskundige hulpverlening geleverd?
2

Geneeskundige zorg tijdens crisissituaties wordt geleverd door verschillende zorginstellingen , met
een taak in de geneeskundige hulpverlening (Wvr, art.33). De GHOR is de schakel tussen die
organisaties bij de uitvoering van de volgende hoofdprocessen bij rampen en crisis.
• De RAV is proceseigenaar van het proces Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH).
• De GGD is proceseigenaar van de processen Psychosociale Hulpverlening (PSH), Medische
Milieukunde (MMK), Infectieziektebestrijding (IZB) en Gezondheidsonderzoek na rampen
(GOR).
De GGD heeft deze processen in het GGD RampenOpvangPlan (GROP) beschreven.
Ten tijde van rampen en crises draagt de GHOR zorg voor de leiding & coördinatie van de
geneeskundige keten Wvr, art.32, 2), alsmede voor informatiemanagement en ondersteuning binnen
de geneeskundige keten (Bvr, hst.2).
De GHOR beschikt daartoe over operationele sleutelfuncties, die zijn beschreven in het Besluit
Personeel Veiligheidsregio's. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de teams waarin
GHOR sleutelfunctionarissen taken uitvoeren zijn beschreven binnen de beschrijving hoofdstructuur
3
crisisbeheersing Hollands Midden .
1

IZB, MMK en GOR worden samen ook wel Publieke Gezondheidszorg (PG) genoemd.
De geneeskundige keten in beginsel gedefinieerd als: instellingen als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi),
zorgaanbieders als bedoeld in de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet BIG), de regionale ambulancevoorziening (RAV)
en gezondheidsdiensten (GGD)
3
Regionaal Crisisplan VRHM deel 1
2
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De ondersteunende processen Informatie en Ondersteuning voor de geneeskundige zorg worden
verder uitgeschreven.

1.4

Afhandeling door de GHOR

Na inzet bij een incident handelt de GHOR de materiaal- en materieelaspecten af (weer inzet gereed
maken) en draagt zorg voor de personele aspecten (onder meer nazorg eigen personeel).

1.5

Verslaglegging, archivering door de GHOR

De operationele functionarissen werken met een inzetrapportage en vullen het mono GHOR-tabblad
in het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) met informatie.
De GHOR Hollands Midden bewaart documenten en informatie gerelateerd aan een ramp of crisis
4
waarvan de impact op de burger of de omgeving groot is 20 jaar . Relevante documenten van overige
incidenten worden 7 jaar bewaard.

1.6

Proces Informatiemanagement

De GHOR heeft zowel mono- als multidisciplinair taken op het gebied van informatiemanagement.
Informatie is noodzakelijk om uitvoering te geven aan processen en processen leveren informatie op.
De GHOR zal vanuit haar regie- en coördinatierol informatie halen en brengen bij de zorginstellingen
en halen en brengen vanuit de secties in de hoofdstructuur. Binnen de sectie GHOR draagt de
staffunctionaris in het ROT zorg voor het informatiemanagement:
De doelstellingen zijn
• het verkrijgen van informatie en deze beschikbaar en toegankelijk maken ten behoeve van
besluitvorming en effectieve uitvoering van taken;
• het delen van deze informatie tussen betrokken partijen.
Dit gebeurt door het proactief achterhalen en combineren van relevante informatie, het toetsen van en
toegankelijk maken door gebruik te maken van het Landelijk Crisismanagement Systeem
(LCMS).
Vanuit alle geneeskundige processen wordt onder andere informatie gedeeld in het kader van
operationeel belang (gewondenspreiding), slachtoffer volgen (verwanteninformatie) en/of informeren
van het openbaar bestuur (handelingsperspectief/maatschappelijk belang).
De GHOR maakt hierover afspraken met de instellingen in de geneeskundige keten en binnen de
multidisciplinaire crisisorganisatie.

1.7

Proces Ondersteuning

Het proces ondersteuning is binnen de GHOR belegd bij het Actiecentrum GHOR.
Het omvat het beschikbaar stellen, beheren, verzorgen en op peil houden van personele en materiële
middelen. Bij een grote- of langdurige inzet, een ramp of een zwaar ongeval ontstaan doorgaans grote
en specifieke behoeften.
De GHOR maakt met de multipartners afspraken over het tijdig en in de juiste kwaliteit en kwantiteit
beschikken over personeel en facilitaire voorzieningen in het kader van een gemeenschappelijk
optreden.
Monodisciplinaire taken zijn:
• zorg dragen voor planning, uitvoering en bewaking van de logistieke en facilitaire ondersteuning
zoals materiaal, voeding en veiligheidsmateriaal;
• zorg dragen voor aflossing van het personeel;
4

Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen
vanaf 1 januari 1996.
Circulaire Archiefbescheiden Bij Rampen : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Datum 26 november 2001
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•
•

toezien op alarmering van en informatie verstrekking aan operationele GHOR functionarissen;
informeren van ziekenhuizen en andere zorginstellingen over aard en omvang van het incident,
het aantal te verwachten slachtoffers en eventuele behandelprotocollen;
• zorg dragen voor (het laten opstellen van) logboeken en rapportages door de ingezette
operationele functionarissen.
Deze taken worden ook uitgevoerd ten behoeven van de aan de GHOR toegevoegde hulp- en
5
bijstandsverlenende eenheden l.

1.8
1.8.1

Proces Spoedeisende Medische Hulpverlening
Doel SMH

Doel van het hoofdproces Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) is het gecoördineerd en
adequaat organiseren van geneeskundige hulp ten behoeve van gewonden als gevolg van rampen,
crises en zware ongevallen. Uitgangspunt hierbij is dat de geneeskundige hulp een keten van
samenhangende handelingen vormt vanaf het opsporen/redden van gewonden, eerste hulp en
transport tot het moment dat verdere behandeling niet meer nodig is.
De hoofdtaak in de SMH bestaat uit de coördinatie van en regie door de GHOR op volgende
deelprocessen:
• Triage
• Behandelen
• Vervoeren
• (Nazorg/overdracht)
De deelprocessen worden uitgevoerd door de regionale ambulancevoorziening (RAV), het
Nederlandse Rode Kruis, traumacentra, ziekenhuizen en huisartsen(posten).
Start proces
Het proces SMH start op basis van een melding in de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) of de
meldkamer ambulancezorg (MKA) als onderdeel van de GMK. De melding moet voldoende informatie
bevatten om meer dan reguliere SMH capaciteit in te zetten.
De GMK / MKA analyseert de melding en alarmeert de benodigde (medische) eenheden (Officier van
Dienst – Geneeskundig (OvD-G), ambulances, aanvullende hulpverlening in de vorm van de
Geneeskundige combinatie (GNK-C)) en alarmeert vervolgens de operationele diensten,
6
functionarissen en organisaties. Daarnaast wordt de crisisbeheersingsorganisatie conform GRIP
gealarmeerd. De gealarmeerde functionarissen worden door de MKA over de bijzonderheden van het
incident geïnformeerd.
Op basis van de geregistreerde melding zal de MKA centralist transport gaan regelen dat noodzakelijk
is voor het afhandelen van de melding/het incident. Hiervoor wordt gewerkt vanuit een
ambulancebijstandsplan en moet op dat moment de feitelijk beschikbare capaciteit gecheckt worden.
• Triage/ behandeling
De gealarmeerde ambulances zullen aangekomen op de plaats incident/ het rampterrein starten met
triage van de gewonden en hen behandelen (stabiliseren). Onder regie van de OvD-G en onder
aansturing van de Coördinator gewonden vervoer (CGV) / MKA centralist worden de getrieerde en
gestabiliseerde gewonden op basis van het gewondenspreidingsplan van de MKA vervoerd naar de
ziekenhuizen. Hiervoor heeft de CGV / MKA centralist eerst bij de ziekenhuizen geïnformeerd naar de
feitelijk beschikbare medische behandelcapaciteit (MBC). Op basis van deze toegezegde MBC
worden de gewonden die binnen 6 uur medische behandeling nodig hebben door de CGV / MKA
5
6

GNK; Geneeskundige Combinatie bestaande uit Ambu-team(s) en Sigma-team.
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centralist toegewezen aan een ziekenhuis dat het letsel van de gewonde het beste kan behandelen.
De RAV vervoert de gewonde naar dat betreffende ziekenhuis. De CGV / MKA centralist zal op basis
van voortgangsinformatie van de (medische) eenheden zijn/haar taken in de MKA verder monitoren
of op verzoek van de OvD-G aanpassen (vervoersopdrachten, MBC, extra acute zorg ter plaatse
zoals inzet van een mobiel medisch team (MMT) of SIGMA- en Ambuteam monitoren).
De OvD-G en de CGV / MKA-centralist dragen zorg voor een overzicht van typen slachtoffers
(Triageklasse) en starten met het proces van gewondenregistratie (met behulp van de
gewondenregistratiekaart als er meer dan 10 gewonden betrokken zijn).
De OvD-G zal indien nodig via de MKA de politie verzoeken om begeleiding van de ambulances en
met de multipartners overleggen waar de ingezette geneeskundige eenheden hun werk zo veilig,
effectief en efficiënt mogelijk kunnen doen.
De uitvoering van het proces SMH, de feitelijk triage, behandeling en vervoer wordt uitgevoerd door
de RAV en aangestuurd door een OvD-G of de CGV vanuit de MKA tot aan de overdracht aan een
zorginstelling.
Samenhang met andere processen
De gewondenregistratie heeft tot doel te bereiken dat:
• Alle GHOR processen zo effectief en efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
• De GHOR over gegevens van slachtoffers kan beschikken ten behoeve verwanteninformatie in de
gemeente waar de slachtoffers gevallen zijn.
• De GHOR het openbaar bestuur kan informeren in het kader van het maatschappelijk belang.
De zorginstellingen (ziekenhuizen) en individuele zorgverleners (huisartsen), maar ook
huisartsenposten wordt gevraagd zelfverwijzers te registreren. De GHOR zal hiervoor afspraken met
de zorginstellingen in Hollands Midden (via de Traumaregio West / het ROAZ) maken.
Afspraken
Tussen de GHOR en in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en
diensten liggen afspraken vast:
a. Afspraken tussen GHOR en RAV over uitvoering van specifieke taken binnen het proces SMH zijn
vastgelegd in Werkafspraken RAV en GHOR (06.01.11). Deze werkafspraken worden eind 2012
aangepast aan de nieuwe wetgeving (Twaz) waarbij producten die beschrijven wat van de RAV en
de GHOR verwacht wordt onder opgeschaalde omstandigheden in het kader van hun wettelijke
taak uit het landelijk (model) convenant tussen GHOR en AZN (november 2010) opgenomen
worden.
b. Afspraken tussen GHOR en de vier ziekenhuizen in de regio zijn gemaakt in het Convenant
tussen Ziekenhuizen en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in Hollands
Midden (06.11.09). Deze afspraken worden eind 2012 herzien.
c. Afspraken tussen GHOR en de huisartsen (vertegenwoordigingen)/huisartsenposten in de regio
worden eind 2012 getekend.
d. Afspraken over de werkwijze van de GHOR functionarissen in het SMH proces worden
samengevat is deel 2 van het Regionaal Crisisplan (RCP) onder Geneeskundige hulpverlening en
in beschrijvingen op team niveau (CoPI, ROT, (R)BT)
7
e. De eisen en afspraken met betrekking tot de meldkamer (MKA ) tot invoering van de Twaz zijn
door de GHOR met de GMK vastgelegd in de Service Level Agreement tussen de
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden en de GHOR Hollands Midden; Datum: 01.08
2011.

7

Meldkamer Ambulancezorg als onderdeel van de GMK
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f.

Verder voert GHOR HM het onderhoud en beheer over de Geneeskundige Combinatie (GNK-c)
tot 01-01-2015. De afspraken hiervoor worden medio 2012 vastgelegd in Regionale
Overeenkomst Geneeskundige Eenheid (GE) tussen GHOR Hollands Midden en het Nederlandse
Rode Kruis, Noodhulpregio Hollands Midden

1.8.2

Multidisciplinaire samenwerking bij een ramp of crisis vanuit het proces Spoedeisende
Medische Hulpverlening (SMH)

•
•

De GHOR coördineert de samenwerking met politie, brandweer en gemeenten.
De GHOR coördineert het in kaart brengen van de omvang en impact van het incident (de
ramp of crisis) daar waar het geneeskundige zorg betreft.
De GHOR coördineert de uitvoering van de SMH (triage, behandelen, vervoeren) door
beschikbaar krijgen (alarmeren) en inzet van de benodigde inzet van personeel en materieel.
De GHOR coördineert het informatieproces rond de inzet van de geneeskundige zorg: de
spoedeisend medische hulpverlening door de informatie ten behoeve van en vanuit de SMH
te verzamelen, analyseren en te beoordelen en beschikbaar te stellen voor publiek, bevolking
en andere belanghebbenden.

•
•

1.9

Proces Publieke Gezondheidszorg
Medische Milieukunde, Infectieziektebestrijding, Gezondheidsonderzoek en
Psychosociale Hulpverlening

Het proces Publieke gezondheidszorg omvat 4 specifieke processen die afzonderlijk maar ook naast
elkaar kunnen starten en uitgevoerd kunnen worden. De GGD is proceseigenaar van deze processen:
Medische Milieukunde, Infectieziektebestrijding, Gezondheidsonderzoek en Psychosociale
Hulpverlening. De GHOR coördineert bij opschaling en regisseert de samenhang bij de uitvoering met
het proces SMH en de multidisciplinaire keten.
8
Wanneer de GRIP van kracht is, ligt het zwaartepunt van de taken bij de GHOR. De regie ligt bij de
Directeur Publieke Gezondheid (DPG) zowel voor taken van de GHOR als van de GGD.
De processen kunnen op verschillende wijze starten:
1. Via de GRIP opschaling,
2. Wordt afgeschaald naar GROP vanuit een GRIP-fase,
3. Loopt vanuit GROP aanpak over in GRIP-opschaling.
GHOR en GGD blijven zelf in alle fasen en situaties verantwoordelijk voor een inhoudelijk adequate
uitvoering van hun taken. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van resp. GHOR en
GGD in bovengenoemde opschalingssituaties en de overgangsmomenten tussen GROP en
(GRIP)opschaling zijn in het kader van dit Regionaal Crisisplan dan wel in het GROP gedefinieerd.
1.9.1

Doel Medische Milieukunde

Doel van het proces Medische Milieukunde (MMK) is bescherming van de volksgezondheid bij
ongevallen, rampen en incidenten met gezondheidsrisico’s voor slachtoffers, hulpverleners en de
gehele bevolking. Het gaat met name om de nazorg bij incidenten met gevaarlijke stoffen.
Start proces
Op basis van een incident met gevaarlijke stoffen wordt een risicobeoordeling gemaakt op basis
waarvan advisering en (risico)communicatie plaats vindt. Het proces start vaak via de GRIP

8
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opschaling of kan vanuit GROP aanpak overgaan in GRIP-opschaling. De GAGS leveren kun kennis
en kunde via het Actiecentrum GHOR (AcGHOR) aan het Hoofd Sectie-GHOR (HS-GHOR) en/of
Directeur Publieke gezondheid (DPG).
Samenhang met andere processen
Vaak zal de eerste inzet bij een ramp of crisis via de GHOR lopen.
Het team Milieu, Hygiëne en Gezondheid (MHG) van de GGD schaalt op wanneer omvang en aard
van de werkzaamheden te groot worden en er coördinatie nodig is bij de afhandeling van de
calamiteit/incident. Bij het incident zijn dan niet alleen de inhoudsdeskundigen betrokken, er wordt
gelijktijdig gevraagd om inzet van communicatiemedewerkers (persberichten, afstemming
communicatie-adviseurs gemeenten/milieudiensten), bestuurlijke afstemming (directieleden) en
logistieke ondersteuning (bereikbaarheid, materialen e.d).
Verantwoordelijkheden GGD: GGD Hollands Midden is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
medische milieukunde in reguliere en opgeschaalde vorm en voor de contractafspraken met zowel de
e
Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)-functionarissen als de 2 lijns Medisch
MilieuKundigen (MMK) van GGD Rotterdam Rijnmond.
Inschakeling Proces Medische Milieukunde, zonder GGD opschaling:
a. Via GRIP: De GAGS wordt in de acute fase ingeschakeld via de GHOR, op grond van de
contractafspraken tussen GGD en GAGS. De GAGS maakt o.b.v. de beschikbare informatie een
risicobeoordeling en adviseert de GHOR-functionaris welke maatregelen en welke
10
(risico)communicatie nodig zijn . Tijdens de GRIP-fasen blijft de GAGS hiervoor verantwoordelijk.
Na beëindiging GRIP draagt de GAGS tijdens kantooruren de relevante informatie over aan het
Team MHG. Het gaat meestal om communicatie als vorm van nazorg. MHG medewerkers
stemmen zelf af met gemeente, milieudienst of andere betrokken instantie over de inhoud van de
communicatie.
Inschakeling Proces Medische Milieukunde, met GGD opschaling:
b. Via GRIP: de GRIP-situatie wordt niet afgeschaald en de GAGS-functionaris blijft verantwoordelijk
voor risicobeoordeling en advisering. Er is ondersteuning nodig bij de communicatie en nazorg,
die meer omvat dan team MHG zelf aankan. Via de crisiscoördinator wordt het GROP-proces
opgestart, waarbij de procesleider MMK de inhoudelijke input levert.
c. Buiten GRIP om: via gemeente, milieudienst, bewoners komt een melding van een milieu-incident
binnen, waarbij multidisciplinaire acties nodig zijn. Team MHG weegt af of alsnog inzet GHOR en
GAGS aan de orde zijn en overlegt zo nodig met GAGS.
Opschalen binnen GGD
MMK
e

2 lijns MMK

GRIP-situatie

Risicotaxatie

Adviseren

Communicatie

+

+

+

+

+

GAGS

Risicotaxatie

Adviseren

Communicatie
+ (nazorg)

+

+

+
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Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijks Stoffen (op basis van contractafspraken met de afdeling Medische Milieukunde van
de GGD – zie GROP)
10
Zie GAGS-procedure in GROP
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Informeren personen/diensten
Afhankelijk van de (crisis)situatie zullen buiten de GHOR andere partijen ingeschakeld moeten
worden.
Intern

Extern

-

Directie

-

GAGS

-

Afdeling communicatie

-

2 lijns MMK GGD Rotterdam Rijnmond

-

Team MHG

-

Milieudienst betreffende gemeente(s)

-

Relatiebeheerders betreffende gemeente(s)

-

GGD-en in andere regio’s

-

Andere GGD afdelingen of teams

-

RIVM, cGM

-

Betrokken gemeenten in bedieningsgebied

e

11

GGD
12

Uitvoering en vastlegging en afschaling
GHOR en GGD zullen tijdens een crisis een overdrachtsdocument op stellen waar de juiste informatie
te vinden is. Er kan overwogen worden een kerngroep te formeren voor afstemming van de nazorg
tussen GGD en GHOR. Er vindt overdracht plaats vanuit de GHOR naar de reguliere MMK organisatie
zodra de GRIP wordt afgeschaald.

1.9.2

Doel Gezondheidsonderzoek

Door incidenten en rampen kan de gezondheid van inwoners van de regio worden bedreigd. Het is
van groot belang de aard en omvang van die bedreiging en de consequenties voor de gezondheid van
burgers, hulpverleners en andere betrokkenen snel en adequaat in beeld te krijgen, teneinde zo nodig
maatregelen te nemen om de effecten van die bedreiging te minimaliseren. Gezondheidsonderzoek
kan hierbij een grote rol spelen.
Start proces
Bij een mogelijke gezondheidsbedreiging vanuit het milieu worden de volgende vragen gesteld:
1. Wat zijn de kenmerken van de bedreiging?
2. Is gezondheidsonderzoek geïndiceerd en om welke reden?
3. Hoe, wanneer en door wie moet het gezondheidsonderzoek worden uitgevoerd?
4. Wat gebeurt er met de gegevens uit het gezondheidsonderzoek?
Tijdens een ramp of crisis kan de burgemeester (meestal op advies van de DPG) opdracht geven tot
het starten van gezondheidsonderzoek.
Kenmerken gezondheidsonderzoek
Aard en vorm van gezondheidsonderzoek
Gezondheidsonderzoek kan zowel betrekking hebben op somatische als op psychische en
psychosociale aspecten en kent diverse vormen, zoals:
• Afnemen van lichaamseigen materiaal;
• Analyse van registraties of dossiers;
• Uitzetten van vragenlijsten;
• Interviewen van betrokkenen.

11
12

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, centrum Gezondheid en Milieu
Deze afspraken liggen vast in het GROP
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Omvang gezondheidsonderzoek
De omvang van het gezondheidsonderzoek heeft niet per se een relatie met de omvang van het
incident of de ramp. Eén patiënt met open TBC kan al reden zijn voor een grootschalig
screeningsonderzoek onder honderden personen, terwijl bij een forse explosie in een dunbevolkt
gebied een onderzoek onder enkele bewoners volstaat.
Mate van urgentie gezondheidsonderzoek
Bij een acuut incident is een gezondheidsonderzoek ook veelal acuut van aard, omdat stoffen snel het
lichaam verlaten of worden omgezet, maar dat is geen wetmatigheid. De effecten van bepaalde
stoffen zijn pas na langere tijd zichtbaar, terwijl er voor die stoffen geen biomonitoringsmogelijkheden
op kortere termijn zijn (bijvoorbeeld asbest). Steeds is van belang dat de besluitvorming over een
gezondheidsonderzoek wel snel plaatsvindt (zie verder bij indicatie voor gezondheidsonderzoek).
Uitvoerende partij
De uitvoerende partij van gezondheidsonderzoek zal veelal de GGD zijn, maar ingeval van analyse
van registraties of specifieke onderzoekstechnieken kunnen ook andere partijen in beeld komen. In
dergelijke gevallen is de GGD vaak operationeel regisseur in opdracht van gemeenten.
Samenhang met andere processen
Analyse van de kenmerken van de bedreiging
In deze fase worden gegevens verzameld over de aard, omvang en duur van de bedreiging, de
potentieel betrokkenen en de mogelijke gezondheidseffecten. In geval van fysieke bedreigingen
gebeurt dit door verzameling en analyseren van de brongegevens van bijvoorbeeld getroffen bedrijven
of objecten (voortuigen, silo’s, etc.), gecombineerd met meetgegevens van de brandweer en de MOD
(Milieu Ongevallen Dienst). Dit vergt intensieve samenwerking met de AGS (Adviseur Gevaarlijke
Stoffen) van de brandweer. Ook gegevens van derden (milieudiensten, meetstations, meteorologische
instituten, producenten) kunnen hierbij worden betrokken.
In geval van bedreigingen voor psychische of psychosociale gezondheid zijn minder concrete
gegevens beschikbaar, maar wordt vooral gekeken naar de ernst en verwachte impact van het
incident op de meest betrokkenen (bijvoorbeeld Koninginnedag Apeldoorn, Schietincident Alphen).
Indicatie voor gezondheidsonderzoek
Een gezondheidsonderzoek is slechts onder strikte voorwaarden geïndiceerd. Bij GRIP opschaling zal
de GGD op verzoek van de DPG een advies aanvragen bij het CGOR (Expertgroep Centrum
Gezondheidsonderzoek bij Rampen van het RIVM). Het CGOR adviseert op grond van de verzamelde
meetgegevens en de beschikbare wetenschappelijke kennis over de wenselijkheid en zinvolheid van
gezondheidsonderzoek. Deze expertgroep brengt standaard een registratie-advies uit, gevolgd door
een 24-uurs advies en een 72-uurs advies. Voor deze sequentie is gekozen vanwege:
• De noodzaak om uit te gaan van adequate registratiegegevens bij aanvang van het
onderzoek;
• De wenselijkheid om binnen 72 uur een gezondheidsonderzoek uit te voeren bij stoffen die het
lichaam binnen die tijd verlaten;
• De wenselijkheid om op grond van nadere inzichten en definitieve meetgegevens de
mogelijkheid te hebben tot nuancering van het 24-uurs advies.
Een advies over gezondheidsonderzoek op psychisch of psychosociaal terrein wordt veelal
gecombineerd met een advies over de organisatie van de psychosociale nazorg, aangezien deze
beide aspecten direct met elkaar verbonden zijn. Goede nazorg beperkt de nadelige psychosociale
effecten van incidenten en rampen met een grote impact.
RCPHM deel 2 Geneeskundige Zorg
10

Veelal zal de DPG bij CGOR advies vragen over de wenselijkheid van onderzoek; bij incidenten op
eigen gezag, bij GRIP-situaties op gezag van de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio.
Hoe, wanneer en door wie uitgevoerd?
Indien CGOR adviseert tot het uitvoeren van gezondheidsonderzoek, zal de DPG een voorstel
opstellen voor de uitvoering van het gezondheidsonderzoek en dit voorleggen aan de burgemeester,
het college van B&W of de voorzitter van de Veiligheidsregio. Dit plan van aanpak kent een
operationele, een financiële en een communicatieparagraaf. Na een positief besluit van het bevoegd
gezag zal het gezondheidsonderzoek worden uitgevoerd.

1.9.3

Doel Infectieziektebestrijding (IZB)

Bestrijding en voorkomen van verspreiding van infectieziekten. Daarbij gaat het zowel om verheffingen
van bestaande infectieziekten als uitbraken van ‘nieuwe’ besmettelijke ziekten.
Inleiding
In de Wvr is geregeld dat het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de voorbereiding
op de bestrijding van grootschalige infectieziekten (de zogeheten A-ziekten). De GGD is daarbij
verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering en aanpak en de GHOR heeft de taak in coördinatie
en aansturing van de zorgpartijen.
Start proces en verdeling verantwoordelijkheden
De Wpg legt de bestrijding van een (dreigende) infectieziektecrisis bij de GGD Hollands Midden
(GGD).
In eerste instantie wordt opgeschaald binnen de GGD door het GGD crisisteam te operationaliseren.
Dan treedt de GROP-procedure in werking. Dit gebeurt als er sprake is van de bestrijding van een
epidemie van een infectieziekte, behorend tot groep B1, B2 of C, waar de burgemeester op grond van
de Wpg leiding geeft aan, alsook toeziet op de directe voorbereiding daarop en zorgdraagt voor de
toepassing van de maatregelen die daarvoor nodig zijn.
Als vanuit de GROP aanpak opgeschaald wordt naar GRIP-opschaling verschuift de coördinatie en
regie naar de GHOR, maar blijft de uitvoering bij de GGD belegd. De coördinator crisisteam van de
GGD stemt dit af met de DPG.
De GGD blijft de regie voeren als de aanpak van de crisis verloopt via het GGD Rampenopvangplan
(GROP).
De Veiligheidsregio Hollands Midden is vanuit de regio verantwoordelijk voor een ondersteunende rol
richting gemeenten in de situatie dat opschaling via GRIP tot stand is gekomen.
Vanaf GRIP 2 zal het HS-GHOR in het Regionaal Operationeel Team (ROT) de incidentbestrijding
coördineren in overleg en afstemming met de DPG. De organisatie en taken van de sectie
Geneeskundige zorg in de hoofdstructuur van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Hollands
Midden (RCP VRHM) zoals beschreven in hoofdstuk 5.4 van het RCP VRHM treden dan in werking.
De GGD voert bij een infectieziektecrisis de volgende stappen uit:
a. Bron- en contactonderzoek (waar komt de ziekte vandaan, wie kan besmet zijn geraakt)
b. Diagnostiek
c. Informatievoorziening voor getroffenen en hun omgeving en professionals
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d. Het entameren van maatregelen en interventies ter bestrijding en voorkomen van verdere
verspreiding (preventief antibiotica geven, vaccineren, isoleren, in quarantaine (laten) plaatsen
etc.)
Deze taken worden in de regel tijdens kantoortijden uitgevoerd. Gedurende 365 dagen per jaar is 24
uur per dag echter een geregistreerd arts infectieziektebestrijding paraat voor afhandeling buiten
kantooruren.
Criteria voor opschaling
Er zijn situaties waarin de reguliere bestrijding niet meer voldoende is, i.e. de ernst of omvang van het
probleem overstijgt de capaciteit van de afdeling. Dan dient te worden opgeschaald.
Criteria voor opschaling bij een infectieziektecrisis:
• Grootschalige infectieziekte-uitbraak onder mensen (of dreiging bij een zoönose, i.e. een
dierziekte die kan worden overgedragen op mensen zoals bijvoorbeeld vogelgriep)
• Ernstige bedreiging of beschadiging van leven en gezondheid - waaronder
(dreigende)uitbraak van een nieuw humaan virus
• Gevaar voor de continuïteit van zorg
• Ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid
• Gecoördineerde inzet van diensten en organisaties vereist
Door de GGD te regelen specifieke activiteiten en processen:
Voordat een eventuele crisis ontstaat, dient de GGD een aantal zaken op orde te hebben:
• 24 uurs bereikbaarheid van
o geregistreerde artsen infectieziektebestrijding,
o verpleegkundigen, epidemiologen en andere medewerkers zijn op afroep beschikbaar
• Overzicht van plannen
o Reguliere procedures, procesbeschrijvingen, stappenplannen
o (Generieke) draaiboeken
o Regionale ‘vertalingen’ van bestaande draaiboeken (b.v. aviaire influenza)
Bij een uitbraak van een nieuwe ziekte zal het RIVM op ultrakorte termijn een
draaiboek gereed hebben. Dagelijks –zo is gebleken- wordt de GGD van nieuwe
inhoudelijke informatie voorzien
• Afstemming met ketenpartners
o formele afstemming vindt plaats via de GHOR
o de afdeling infectieziektebestrijding heeft gedurende het jaar voortdurend contact met
relevante partners
Kwaliteitseisen:
Vanuit de verantwoording naar de Veiligheidsregio voldoet de Infectieziektebestrijding binnen de GGD
aan:
• Certificering van het reguliere werk van de afdeling en regelmatige audits;
• Beheer van documenten (geborgd);
• Periodieke trainingen;
• Materialen die elk kwartaal geïnspecteerd worden;
• Zorgdragen dat processen en werkwijze in de opgeschaalde situatie aansluiten en
voortbouwen op reeds bestaande processen en structuren.
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1.9.4

Doel Psychosociale Hulpverlening

Doel van het proces Psychosociale Hulp bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) is het bevorderen van
het herstel van het psychisch evenwicht van getroffenen.
Inleiding
Psychosociale hulp (PSH) kan nodig zijn bij zowel kleine incidenten als grote rampen.
De GGD zet calamiteitenteams in als onderdeel van de reguliere zorg. PSHOR wordt door de GHOR
ingezet bij crises en rampen (opgeschaalde zorg). Beide processen sluiten op elkaar aan.
De calamiteitenteam zal in het verlengde van de reguliere zorg ook in geval van een crisis ramp de
PSHOR uitvoeren.
Het HS-GHOR adviseert de DPG tot inzet en start de alarmering van de benodigde PSHOR – teams.
Start proces
Vanaf het moment van melding (alarmering) bij een GRIP opschaling zal de GGD het proces van
psychosociale hulpverlening (PSHOR) opstarten. De GHOR wordt geïnformeerd wanneer de PSHOR
door de GGD is opgestart. De GHOR informeert de GGD als de situatie rond of omstandigheden
waaronder PSHOR wordt geboden wijzigen. Na afschaling informeert de GGD de GHOR over het
plan van aanpak voor het nazorgtraject.
• Als er vanuit een GROP aanpak aanleiding is over te gaan naar een GRIP-opschaling worden
de volgende stappen gevolgd: Indien er in het calamiteitenteam een vermoeden is dat een
kleinschalig incident uitgroeit tot groter (GRIP 2 of hoger), dan wordt de DPG en het HSGHOR geïnformeerd. In overleg wordt bepaald of de GGD-PSH-procesleider aan het
calamiteitenteam gaat deelnemen.
• In het PSH-team wordt besloten of, hoe en wanneer strategisch/tactisch managers van
ketenpartners worden betrokken.
2
Samenhang met andere processen
De calamiteitenteams werken vanuit twee subregio’s in Hollands Midden.
In geval van inzet bij GRIP opschaling zijn de werkzaamheden:
• Afstemming en samenwerking bij de psychosociale hulpverlening: advies en ondersteuning
van ketenpartners
• Informatieverstrekking aan ketenpartners, familieleden, collega’s, buurtgenoten en andere
(direct) betrokkenen
• Advies en ondersteuning bij contacten met de pers
Bij opgeschaalde zorg: de GGD verzorgt de coördinatie, de PSH-hulp zelf wordt echter vooral
13
gegeven door medewerkers van ketenpartners . Er is verder de afspraak dat bij een
incident/calamiteit altijd de contactambtenaar van de betreffende gemeente wordt geïnformeerd
(ambtenaar zorg en/of veiligheid) en via de DPG ook eventueel de burgemeester. Indien nodig wordt
de officier van justitie betrokken.

13

Deelnemers aan het calamiteitenteam zijn: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, Geestelijke
Gezondheidszorg (Kinderen & Jeugd en Volwassenen & Ouderen), Maatschappelijk dienstverlening, JSO, Slachtofferhulp,
GGD-sectoren OBG en PZJ, MEE, Politie HM en de Sociale Jeugd- en Zedenpolitie. Bij PSHOR opschaling zijn de laatste twee
niet betrokken.
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In geval van een crisis of ramp vindt afstemming van PSH met de andere GROP-processen plaats in
het GGD-crisisteam. Afstemming tussen GROP en processen van de andere kolommen (gemeenten,
politie en brandweer) vindt op advies van het GHOR / GGD actiecentrum plaats in het ROT VRHM.
In geval van een crisis of ramp, vindt er daarnaast op tactisch/strategisch niveau afstemming met
managers van de deelnemende instellingen plaats. Daarvoor worden calamiteitenteam en PSHORteam gecombineerd tot één PSH-team aangestuurd door een leider Kernteam, specifiek getraind
m.b.t. de PSH bij rampen.
De GGD heeft met de ketenpartners een convenant voor PSH worden afgesloten.

1.9.5

•
•
•
•

•

Multidisciplinaire samenwerking bij een ramp of crisis vanuit de processen Medische
Milieukunde (MMK), Infectieziektebestrijding (IZB), Gezondheidsonderzoek (GOR) en
Psychosociale Hulpverlening (PSH).
De GHOR coördineert de samenwerking met politie, brandweer en gemeenten.
De GHOR coördineert het in kaart brengen van de omvang en impact van het incident (de
ramp of crisis) daar waar het geneeskundige zorg betreft.
De GHOR coördineert de uitvoering van de MMK, GOR en PSH door beschikbaar krijgen
14
(alarmeren) en inzet van de benodigde inzet van personeel en materieel.
IZB, opschaling binnen de structuur van de infectieziekte is afhankelijk van de infectieziekte.
Er kan sprake zijn van een acute noodzaak om op te schalen, maar vaak gaat er een
geleidelijk proces aan vooraf. Wanneer sprake is van GRIP opschaling voert de GHOR de
regie en coördinatie in nauwe afstemming met de GGD als uitvoerder.
De GHOR coördineert het informatieproces rond de inzet van de Publieke Gezondheidszorg
door de informatie ten behoeve van en vanuit de processen MMK, GOR, IZB en PSH te
verzamelen, analyseren en te beoordelen en beschikbaar te stellen voor publiek, bevolking en
andere belanghebbenden.

14

De afspraken over inzet van personeel en materieel worden vastgelegd in een convenant publieke gezondheid waarin
samenwerkingsafspraken tussen GGD HM en GHOR HM voor rampen en crises vastgelegd zijn.
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BIJLAGE

¨Leiding en Coördinatie en informatieproducten¨

Dit deel bestaat uit de volgende onderdelen:
-

A: Inleiding en beschrijving sturend proces
B: Aandachtspuntenkaarten per team (CoPI, ROT, (R-)BT)
C: Multidisciplinair termenoverzicht
D: Schematisch overzicht informatiebehoeften

A. Inleiding
Doelstelling
In dit deel van het Regionaal Crisisplan Hollands Midden worden de volgende zaken beschreven:
A. Een uitwerking van het proces Leiding en Coördinatie binnen de hoofdstructuur van
Crisisbeheersing;
B. Een overzicht van informatiethema´s die per proces noodzakelijk zijn om het proces goed te
kunnen uitvoeren en informatiethema´s die ten behoeve van andere processen opgeleverd moeten
worden. Hiermee is de onderlinge informatiebehoefte tussen disciplines inzichtelijk gemaakt en
kunnen deze worden verwerkt in de procesbeschrijvingen per kolom.
C. Een multidisciplinair termenoverzicht waarin de belangrijkste informatiethema´s zijn beschreven.
D. Praktische aandachtspuntenkaarten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Met bovengenoemde beschrijvingen wordt het volgende beoogd:
• Duidelijkheid over welke informatie vanuit een bepaald proces opgeleverd moet worden, zodat
andere processen op de juiste wijze ingericht en aangestuurd kunnen worden.
• Crisisfunctionarissen krijgen meer inzicht in de informatie die zij multidisciplinair moeten delen met
anderen. Hierdoor zijn zij beter in staat om proactief met informatie om te gaan, wat de
gezamenlijke beeldvorming en besluitvorming ten goede komt.
• Het totaaloverzicht aan informatieproducten zorgt ervoor dat de sectie Informatiemanagement
beter in staat is om regie te voeren op het informatieproces.
• Doordat de definities eenduidig worden vastgesteld, wordt begripsverwarring voorkomen en kan
een multidisciplinair totaalbeeld efficiënter tot stand komen. De crisisfunctionarissen worden beter
in staat gesteld om ¨dezelfde taal¨ te spreken.
Het procesmodel ‘sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing’
Het doel van het proces “Sturen rampenbestrijding en crisisbeheersing” is te bereiken dat de
multidisciplinaire bestrijding van een ramp- of crisissituatie zo effectief mogelijk gestuurd wordt.
Dit proces zorgt ervoor dat er een optimale strategie gekozen wordt en dat een passende aanpak voor
die strategie ontwikkeld en uitgezet wordt.
Via terugkoppelingen (informerend en sturend) wordt de bestrijding gestuurd, totdat de situatie weer
normaal is geworden. Onderstaand schema geeft dit generieke, voor elk team en voor elk proces
toepasbare proces op hoofdlijnen weer.
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Toelichting
Dit proces wordt uitgevoerd in opgeschaalde, multidisciplinaire situaties. Het start dan ook met de
alarmering. Op basis van een vergelijking van de actuele situatie, onder meer op basis van het
beschikbare totaalbeeld, met eerder ontworpen plannen en scenario’s wordt in het proces
‘(bestrijdings)strategie bepalen’ beoordeeld in hoeverre er afwijkingen nodig zijn op de eerdere
planvorming. Hieruit vloeit een (nieuwe) strategie voort, waarin aangegeven wordt wat er bereikt moet
worden (te realiseren prestaties) en wat daarbij de beleids- en tolerantiegrenzen zijn.
In het proces “Aanpak bepalen” wordt onderzocht hoe deze strategie het beste multidisciplinair
uitgevoerd kan worden. De hieruit voortvloeiende keuze leidt tot een multidisciplinair inzetplan, waarin
1
beschikbare capaciteit(en) – in samenhang – worden gekoppeld aan te realiseren resultaten.
Het inzetplan wordt in het proces ‘Werk verdelen’ vertaald in concrete inzetopdrachten naar de
uitvoerende en ondersteunende processen, die uitgevoerd worden door de betrokken taakorganisaties
/ CoPI’s. Daarnaast wordt in dit proces de voortgang van de uitvoering en ondersteuning bewaakt.
Het proces kent twee soorten terugkoppelconstructies. Allereerst is er de informerende
terugkoppeling, waarin de voortgang gecommuniceerd wordt. Deze maakt onderdeel uit van het
totaalbeeld. Bij het ontwerp van het proces zijn hiervoor dan ook geen afzonderlijke
informatieproducten gedefinieerd. De regelende terugkoppelingen zijn wel als informatieproduct
opgenomen, omdat deze een wezenlijk onderdeel van de stuurcyclus uitmaken (‘Strategieadvies’ en
‘Inzetadvies’). Ook de ‘afwijkingsinformatie’ wordt beschouwd als een regelende terugkoppeling. Deze
afwijkingsinformatie vanuit de uitvoerende processen - en het eventueel signaleren van trends vanuit
het ondersteunende proces 'informatiemanagement' - maakt deel uit van het totaalbeeld; de voor de
besturing benodigde informatie is in dit deel wel gespecificeerd.
Besluitvormingsstructuur BOB(-OC)
Bovenstaand sturingsproces is generiek en kan worden ingepast in de stappen die binnen de
verschillende crisisteams worden doorlopen ten behoeve van de crisisbesluitvorming. Dit is de
zogenaamde BOB structuur. Het BOB - proces verschaft structuur aan het overleg. In het BOB proces wordt het overleg in drie fases ingedeeld: De beeldvormende fase, de oordeelsvormende fase
en de besluitvormende fase. Om het overleg gestructureerd te laten verlopen, zal elke fase expliciet
moeten worden doorlopen. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

1

Onder capaciteit wordt hier verstaan: de personele, facilitaire en informatievoorzieningen.
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Toelichting
Beeldvorming
In de beeldvormende fase wordt het incident, de crisis of ramp en de doelstelling van het overleg
gedefinieerd, zodat voor ieder duidelijk is wat het overleg moet opleveren. In deze fase dienen
deelnemers zich te beperken tot het stellen van verhelderende vragen om de beeldvorming te
completeren. Wat is er voor mij als deelnemer nog onduidelijk en welke informatie heb ik nog nodig
om na afsluiting van deze fase na te kunnen denken over mogelijke oplossingen? Aan het einde van
deze fase heeft iedereen een eenduidig beeld van het incident.
Oordeelsvorming (prioriteiten & prognoses)
De oordeelsvormende fase is erop gericht om beslispunten, knelpunten en dilemma´s (prioriteiten)
aan te dragen en scenario´s met de daarbij behorende consequenties (prognose) te benoemen.
Deze fase valt te onderscheiden in een aanloopfase waarin zonder discussie kort en bondig de
mogelijke oplossingen en bijbehorende consequenties worden genoemd, gevolgd door een
discussiefase waarin afwegingen worden gemaakt en consequenties nader worden besproken.
Als overgang naar de Besluitvormende fase vindt een selectie van mogelijke oplossingen (mogelijke
wijzen van optreden) plaats die bruikbaar zijn en waarover een besluit genomen dient te worden. In
deze fase wordt een inzetstrategie en een plan van aanpak geformuleerd.
Besluitvorming
De besluitvormende fase richt zich op het nemen van het besluit. Hiervoor kan zo nodig een
criteria/beslismatrix gebruikt worden waarbij een (af-)weging van argumenten een te nemen besluit
kan onderbouwen. Na het nemen van het besluit wordt: wie, wat, waar, wanneer en hoe ingevuld. De
wijze waarop de uitvoering van het besluit wordt bewaakt, geëvalueerd en er zo nodig bijgestuurd, is
het sluitstuk van het BOB-proces.
Om de besluitvormingscyclus te voltooien en het cyclische proces te benadrukken, waarbij er continu
voortgans- en afwijkingsinformatie wordt aangeleverd, worden de volgende stappen aan de BOB
strucutuur toegevoegd:
- Opdrachtverstrekking
- Controle op de voortgang
Bovengenoemd proces vormt de basis voor het besluitvormingsproces op zowel operationeel, tactisch
als strategisch niveau, en vormt derhalve de basis voor de standaard agenda in elk team.

B. Aandachtspuntenkaarten per team (CoPI, ROT, (R-)BT)
In dit onderdeel wordt aan de hand van het beschreven sturende proces binnen crisisbeheersing
beschreven, wat per team per processtap de relevante informatiethema´s zijn. Door de schematische
weergave biedt dit in een oogopslag een overzicht van de belangrijke processtappen en thema´s. De
kaarten zijn met name bedoeld als praktische handreiking, dit betekent niet dat de thema´s
puntsgewijs moeten worden besproken.
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Commando Plaats Incident (CoPI)

versie 0.6

5

Regionaal Operationeel Team (ROT)

versie 0.6

6

(Regionaal) Beleidsteam ((R)BT)

versie 0.6
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C. Multidisciplinair termenoverzicht
Doelgroep en doel
Dit overzicht van alle multidisciplinaire termen is bedoeld als naslagwerk voor alle operationele
crisisfunctionarissen in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het doel van dit overzicht is dat alle
functionarissen/ kolommen een eenduidige definitie hanteren van de termen die gezamenlijk gebruikt
worden. Op deze manier neemt de kans op onderlinge communicatiestoringen af, wat vervolgens het
besluitvormingsproces ten goede komt.
Algemeen overzicht incident X
In onderstaande afbeelding is schematisch een incident weergegeven. In de afbeelding wordt
overzichtelijk weergegeven met welke aspecten een crisisfunctionaris rekening dient te houden bij een
dergelijk incident. In de rest van dit document wordt nader ingegaan op deze en andere aspecten.
Omgevingsbeeld

VEILIG GEBIED (COLD-zone)

Mobiliteitsplan

ONVEILIG GEBIED
(WARM-zone)

INCIDENT

Eerste
opvanglocatie

Definitieve
opvanglocatie

(regie: Politie)

(regie: Gemeente)

Gewondennest

Ziekenhuis

Huisartsenpost
(HAP)

Slachtofferbeeld

(HOT-zone)

INZETGEBIED
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Termen in informatieproducten ‘Beeldvorming’
1. Incident
Korte omschrijving van het incident
- Oorzaak (naar gevolg)
- Actuele situatie
- Actuele bestrijdingstactiek

2. Omgeving
Object- en omgevingsinformatie
Ontsluiten en interpreteren van data die van toepassing is op de bij het incident betrokken objecten of
omgeving. Dit bestaat uit preparatieve data die in de koude fase ontwikkeld is en zoveel mogelijk
gekoppeld is binnen LCMS.
(Preparatieve) informatie
Infrastructuur
- Wegen
- Spoor
- Buisleidingen
Objecten
- Geneeskundige instellingen
- Objecten met bijzondere gevaren
- Objecten met kwetsbare groepen
Vitale infrastructuur
Bevolkingszorg
- Aantal bewoners
- Bevolkingssamenstelling in een specifiek
gebied
- Adresgegevens
- Persoonsgegevens
- Evenementen

Bronsysteem
- Risicokaart

- Risicokaart
- GHOR4all
- GBA
Risicokaart

- GBA/ BAG registratie
- Evenementenkalender

Kwetsbare objecten
• woningen, woonschepen en woonwagens;
• gebouwen bestemd voor het verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten
(ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen etc.);
• gebouwen waarin grote aantallen personen aanwezig zijn (kantoorgebouwen, hotels,
winkelcentra etc.);
• kampeer- en andere recreatieterreinen.
Kwetsbare personen
Personen / groepen die onvoldoende zelfredzaam zijn door bijvoorbeeld:
• een lichamelijke beperking;
• een verstandelijke beperking.
Evenement
Een georganiseerde activiteit die gedurende een korte periode relatief veel bezoekers trekt.
Vitale infrastructuur
Ketens van vergelijkbare partijen waarvan het vanuit maatschappelijk oogpunt cruciaal is dat zij
blijven functioneren:
1. Chemische en nucleaire industrie
2. Drinkwatersector (drinkwatervoorziening)
3. Energiesector (elektriciteit, aardgas en olie)
4. Financiële sector (betalingsdiensten, financiële overdracht overheid)
5. Gezondheid (spoedeisende hulp, geneesmiddelen, vaccins, nucleaire geneeskunde)
6. Waterbeheer (beheren waterkwaliteit, keren en beheren waterkwantiteit)
7. Openbaar bestuur (diplomatieke communicatie, informatieverstrekking overheid, krijgsmacht)
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8.
9.
10.
11.
12.

Openbare Orde en Veiligheid (opsporing, handhaving, fysieke veiligheid)
Rechtsorde (rechtspraak, gevangeniswezen)
Telecommunicatie (telefonie, radio, satelliet, omroep, internet, post)
Transport (Hoofdwegen, vaarwegen, spoor, Mainport Schiphol, Mainport Rotterdam)
Voedsel(keten)

Netwerkanalyse
Analyse van de voor het incident geldende netwerk. Hieronder valt:
• Overzicht van relevante netwerkpartners
• Overzicht van relevante planvormen
• Scan van het bestuurlijk netwerk (o.b.v. bestuurlijke netwerkkaarten)
Plaats delict
Het door de politie afgezette gebied ter bescherming van sporen ten behoeve van het onderzoek. In
de acute fase kan deze zone door niet-politie functionarissen worden betreden, wanneer dat
noodzakelijk is voor het optreden in de acute fase. Politie geeft aandachtspunten ten aanzien van het
betreden plaats delict weer.

3. Risico’s/ gevaren
Veilig/ onveilig gebied
Bepaal bij elk incident het veilig en onveilig gebied voor hulpverleners (met/ zonder persoonlijke
beschermingsmiddelen), burgers en slachtoffers.
Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen kan gesproken worden over een ¨hot, warm en cold zone¨:
1. Hot zone: Dit is het brongebied wat tot minimaal 25 meter bovenwinds doorloopt. Dit gebied is alleen
toegankelijk voor de brandweer in de door hun te bepalen beschermingsmaatregelen.
2. Warm zone: In dit gebied mogen ook andere hulpverleners komen, mits zij indien nodig passende
beschermingsmaatregelen hebben genomen (bijv. handschoenen, oog- en adembescherming).
3. Cold zone: Dit is het veilige gebied waar iedereen zonder beschermingsmiddelen mag komen.

Ontruimen/ evacueren
• Ontruimen is de bevolking voor een korte tijd, op advies van de operationele diensten, hun
verblijfplaats laten verlaten (politie/ brandweer kunnen bij dringend gevaar besluiten tot
ontruiming).
• Evacueren betreft het op last van de overheid verplaatsen van groepen personen en/of
dieren in Nederland. Onder evacuatie wordt ook begrepen de registratie,
(vervoers)begeleiding, opneming, verzorging, (voorbereiding van) terugkeer van (groepen)
personen naar hun woning en nazorg (procesverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente).
Gemeentelijke noodbevoegdheden
In het geval dat de reguliere bevoegdheden ontoereikend om de openbare orde te handhaven /
gevaar te beperken, is de burgemeester bevoegd bepaalde gemeentelijke noodbevoegdheden
(noodbevel/ noodverordening) te hanteren. Het gebruik van deze noodbevoegdheden door de
gemeente is toegestaan bij:
• (dreigende) oproerige beweging;
• (dreiging) van andere ernstige wanordelijkheden;
• (dreigende) rampen of crisis;
• ernstige vrees voor het ontstaan van rampen of crisis.
Een noodverordening is gericht aan een grote groep en is vaak van langere duur. Het schenden van
de verordening is een overtreding.
Een noodbevel is zwaarder en richt zich specifiek op één of enkele personen. Overtreding van een
noodbevel is een misdrijf.
Meteo, zie: http://www.fbgmkhm.nl/weeronline/gmk/index.htm
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Inzichtelijk maken wat de actuele weerssituatie is in zowel het bron- en effectgebied. Daarnaast
inzichtelijk maken wat de weersverwachting is voor beide gebieden. Op basis van de verwachtingen
kunnen de scenario’s voor zowel het bron- en effectgebied aangepast worden. Bij het opstellen van
de weersituatie dient met de volgende parameters rekening gehouden te worden:
• Windrichting (uit welke richting de wind komt)
• Windkracht
• Temperatuur
• Neerslag
Gevaarlijke stof
Wanneer er een gevaarlijke stof betrokken is bij een incident, zal de volgende informatie moeten
worden verzameld (zie o.a. ERIC kaartenboek):
• UN-nummer (stof identificatienummer)
• GEVI-nummer (geeft informatie over de kenmerken en de gevaren van een stof)
• Stofnaam
• Kenmerken (giftig/bijtend/ explosief etc.)
• Gevaren
• Advies persoonlijke bescherming.
• Aandachtspunten bronbestrijding.
• Eerste hulp/ zelfontsmetting
• Handelingsperspectief bevolking
• Aandachtspunten Milieu
• Voorzorgsmaatregelen bij opruimen
• Ontsmetting mens en dier
• Ontsmetten infrastructuur
• Behoefte aan bijzondere resources (handjes, hersenen, hulpmiddelen)
• Nazorg eigen personeel (bijv. registratie)
• Verspreidingsgebied

4. Getroffenen
Slachtofferbeeld
Definitie slachtoffer: degene die – al dan niet gewond of overleden – in het brongebied wordt
aangetroffen dan wel degene die verbleef op de locatie waar het incident zich heeft voorgedaan en die
het brongebied is ontvlucht.
Gewonden:
• T1 Onmiddellijk medische hulp, voor personen die zonder die hulp niet zullen overleven in
verband met obstructie van de ademwegen, stoornissen van de ademhaling of problemen met
de circulatie.
• T2 Personen die wel kunnen wachten maar continu gemonitord moeten worden op ademhaling,
circulatie en acute problemen.
• T3 Patiënten die kunnen wachten omdat ze geen problemen met ademweg, ademhaling en
circulatie hebben en die weinig tot geen kans op infectie of invaliditeit hebben.
• T4 Slachtoffers die in de gegeven situatie niet gered kunnen worden doordat de ademweg niet
vrijgemaakt kan worden, de ademhaling of circulatie niet op gang gebracht kunnen worden,
bloedingen niet gestopt kunnen worden of shock niet bestreden kan worden.
Betrokkenen:
• Evacue: Persoon die om veiligheidsredenen of gezondheidsredenen elders is ondergebracht.
• Ooggetuige: Persoon die iets gezien of gehoord heeft van het incident (en mogelijk nazorg
behoeft of opsporingsinformatie heeft)
• Verwante: Persoon met een relatie tot een (vermeend) slachtoffer (en die geïnformeerd wil
worden over het desbetreffende slachtoffer).
• Gedupeerde: Persoon die materiële en/of geestelijke schade lijdt.
• Vermiste: Persoon van wie een verwant denkt dat hij/zij betrokken is bij een (grootschalig)
incident en ook als zodanig is aangemeld bij de verantwoordelijke overheidsorganisatie.
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Locatie
Aard
Getroffenen (niet gewond)
T1 (acuut levensgevaar)
T2 (dreigend levensgevaar)
T3 (niet levensbedreigend)
Overleden
Vermist
Totaal
Waarvan vervoerd naar ziekenhuis/
opvanglocatie/ huis

Incident
gebied

Eerste
opvang

Gewonden
Nest

Overigen

Bijzonderheden: (niet-zelfredzamen, kinderen, bijzondere groep/ nationaliteit, bijzondere behoeften
ten aanzien van het Proces Opvang en Verzorgen)
Overige informatie:
• Totaal aantal aanwezigen/ betrokkenen in brongebied
• Inventarisatie kwetsbare personen/ groepen/ instellingen (niet-zelfredzamen)
e
• Locatie gewondennest, 1 opvang, definitieve opvang
• Beschrijving proces verplaatsing getroffenen naar opvanglocatie, inclusief rolverdeling (wie
vangt waar op, wie registreert waar en wie regelt vervoer)
Toelichting:
Begin: 1e schatting mogelijk aantal getroffenen. Daarna steeds verder verfijnen wanneer bekend: Aantal
doden, gewonden per triagecategorie en te redden personen. Daarbij aangeven of het getallen betreft
van incidentlocatie of vervoerd (inclusief namen ziekenhuizen waarnaar is vervoerd). Het betreft een
geconsolideerd beeld op basis van informatie van alle disciplines. Onzekerheden in aantallen
slachtoffers dienen expliciet te worden gemaakt.
Opvanglocatie
• Eerste opvanglocatie: een geïmproviseerde opvanglocatie in de (directe) nabijheid van het
incident voor de tijdelijke opvang van de niet gewonde getroffenen, totdat zij naar een definitieve
opvanglocatie worden overgebracht.
• Definitieve opvanglocatie: een door de gemeente vooraf aangewezen geschikte opvanglocatie
voor de opvang van de niet gewonde getroffenen,
Gewondennest
Een gewondennest is een locatie waar gewonden van een (groot) incident verzameld worden en (eerste)
medische hulp krijgen. Een gewondennest kan spontaan ontstaan op een plek waar gewonden zich na
een ongeval (relatief) veilig voelen. De professionele medische hulpverlening zal na aankomst in een
rampgebied in overleg met de brandweer en politie één of meerdere gewondennesten opzetten op een
veilige locatie. Wanneer beschikbaar zal hier bijvoorbeeld een schoolgebouw of sportzaal voor worden
gebruikt. Indien nodig worden de gewonden vanuit de gewondennesten overgebracht naar een
ziekenhuis.
Registratie
Om overzichtelijk te krijgen hoeveel getroffenen (slachtoffers en getroffen) er zijn, wat het lot van deze
personen is en waar deze personen zich bevinden, dient een slachtofferbeeld opgesteld te worden. Door
middel van registratie van alle getroffenen (opvanglocatie, ziekenhuizen, huisartsenpost etc.) ontstaat
het slachtofferbeeld en kunnen familieleden, kennissen en autoriteiten worden geïnformeerd over de
identiteit en de verblijfplaats van de getroffenen. Bovendien kan met het slachtofferbeeld de media
geïnformeerd worden over het aantal gewonden, vermisten en geëvacueerden.
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5. Verkeerscirculatie
Verkeerscirculatieplan
In verband met de aanvoer van materieel en de afvoer van gewonden en betrokkenen, is het van
groot belang een goede verkeerscirculatie op te starten. De politie stelt een verkeerscirculatieplan op.
Met dit plan wordt het verkeer in de omgeving geregeld, waarmee grote verkeersstromen rondom het
getroffen gebied worden weggehouden. Bij het opstellen van een verkeerscirculatieplan dient men
minimaal rekening te houden met:
• de grens tussen het veilige en onveilige gebied;
• het werkgebied van de hulpdiensten;
• de aan- en afvoerroutes van de verschillende hulpdiensten;
• de slangenwegen van de brandweer.

6. Communicatie
Mediabeeld
Inzichtelijk maken welke informatie over het incident via de diverse media wordt verspreid en tevens
inzichtelijk maken aan welke informatie de media/ burger behoefte heeft. Op basis van deze
inventarisatie kan de boodschap naar de media aangepast worden, zodat bijvoorbeeld onjuistheden
in eerdere berichten worden weggenomen en de burger de informatie krijgt waaraan men behoefte
heeft.
Handelingsperspectief
Indien van de burger een bepaalde handeling/ actie wordt verwacht, kan in een bericht naar de
burger een handelingsperspectief worden meegegeven. In dit bericht dient dan naar voren te komen
wat burgers moeten doen en hoeveel tijd ze hebben om tot actie over te gaan. Het handelingsadvies
bevat:
• concrete gedragsrichtlijnen;
• eenduidige, begrijpelijke en tijdige communicatie;
• en sluit aan bij de beleving (informatiebehoefte) van de burger.
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Termen in informatieproducten ‘Oordeelsvorming’
Inzetgebied CoPI & ROT
Bron- en effectgebied
De scheiding tussen het bron- en effectgebied wordt niet per definitie geografisch bepaald, maar op
basis van het aantal verschillende ‘klussen’ en in hoeverre deze operationeel of tactisch van aard
zijn. Tussen de Leider CoPI en de Leider ROT wordt een afspraak gemaakt voor welk gebied de
Leider CoPI verantwoordelijk is: dit wordt het brongebied. Het overige gebied wordt het effectgebied
genoemd, daar is het ROT verantwoordelijk voor. Indien het CoPI niet alle operationele klussen kan
aansturen, dan betekent dit dat het inzetgebied wordt opgesplitst en het ROT een tweede CoPI inzet.

Prognose
Een inschatting van de situatie over x uur, waarbij uitgegaan wordt van een lineaire ontwikkeling (geen
bijzondere veranderingen in de situatie)
Scenario analyse
Het verkennen van verschillende mogelijke richtingen waarop het incident zich voltrekt. Op basis
hiervan kan de crisisorganisatie zich voorbereiden op mogelijke gebeurtenissen en daar de
inzetstrategie op afstemmen.
Inzetstrategie: Het bepalen wat er moet worden bereikt en welke beleids- en tolerantiegrenzen in
acht genomen moeten worden.
Plan van aanpak: het bepalen van de efficiënte en veilige aanpak en daarmee de wijze waarop de
inzetstrategie moet worden gerealiseerd.

Termen in informatieproducten ‘Besluitvorming’
SMART
Formuleer heldere besluiten en acties die SMART zijn:
- Specifiek: besluit/ actie moet concreet zijn
- Meetbaar: specifieke doel kan omgezet worden in meetbare handelingen
- Acceptabel: besluit/ actie moet acceptabel zijn
- Realistisch: besluit/ actie moet haalbaar zijn
- Tijdgebonden: wanneer moet de actie uitgevoerd worden/ zijn?
Resources
- Personele voorzieningen voor incidentbestrijding
- Facilitaire voorzieningen voor incidentbestrijding
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D. Schema informatieproducten per proces
Bevolkingszorg
Proces

Deelproces

Informatieproduct
Input

Communicatie

- Analyse & Advies
- Strategisch
communicatie advies

- mediabeeld
- pers- en publieksvragen

Output
- Omgevingsanalyse: Inventarisatie van de informatiebehoefte
- Advies communicatieaanpak (rapport Omgevingsbeeld): accenten
op specifieke doelen / doelgroepen / middelen / boodschappen /
bijdragen burgemeester aan openbare optredens (betekenisgeving).
- Strategisch communicatieplan

Persvoorlichting en
Publieksvoorlichting

Communicatieboodschap vanuit
hulpdiensten:
- Oorzaak - situatie - prognose
- Welke info mag wel/ niet gedeeld worden

- Operationele woordvoering (Voorlichter CoPI).
Producten
- Persverklaring, persbericht, persconferentie

- Advies over gezondheidskundige en
geneeskundige aspecten (GHOR)

Teksten:
- Twitterberichten
- persinformatie
- statements
- speeches

- informatie over aantallen slachtoffers
(GHOR)

- berichten site
- Q&A´s

- Handelingsperspectief

Inhoud
- Handelingsperspectief
- Informatievoorziening: feiten, omstandigheden, procesinformatie.
- Schadebeperking: veiligheidsrisico’s, maatregelen, gedragslijn.
- Betekenisgeving: wat betekent het incident voor de samenleving?
- Informatiebronnen/ tel. nummers
- Inzet en officiële mededelingen Calamiteitenzender (bevestigen).
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Publieke Zorg

Evacuatie

<<specifieke uitwerking>>

- grootschalige
verplaatsing mens dier
Opvang

- locatie eerste opvang

- Locatie opvanglocatie

- Opvangbehoefte (aantal, duur)

- Status opvanglocatie

- Doelgroepen (bijzondere behoeften, zoals
eten en psycho sociale hulp)

- aanvraag mensen en middelen (multi)

- Advies over het verstrekken van medicijnen
Hulpvraag aan GHOR:
in een tijdelijke opvanglocatie.
- over het bieden van geneeskundige verzorging en psychosociale
- Advies over het beschikbaar krijgen van
opvang in opvangcentra
tijdelijke huisvesting in verzorgingstehuizen
voor de opvang van slachtoffers.
- over het verstrekken van medicijnen in een tijdelijke opvanglocatie
- over het beschikbaar krijgen van tijdelijke huisvesting in
verzorgingstehuizen voor de opvang van slachtoffers

Voorzien in Primaire
Levensbehoefte

- Aantal personen, duur en bijzonderheden
doelgroep

- PvA voorziening Primaire levensbehoefte
- opdracht tot levering goederen / diensten
- aanvraag mensen en middelen (o.a. defensie)

Bijzondere uitvaartzorg

- Aantal overledenen
- moment van vrijgave dodelijke SO´s
(identificatie politie)

- PvA uitvoering plechtigheid

- Advies over de begeleiding van naasten en
betrokkenen in hun rouwverwerking.
Omgevingszorg - Milieubeheer
- Ruimtebeheer
- Bouwbeheer

- Verspeidingsinformatie gevaarlijke stof/
bluswater
- Meetresultaten
- Advies t.a.v. volksgezondheid

- Milieuadvies/ actieplan
- ruimteadvies/ actieplan
- Bouwkundig advies/ actieplan
- Afzettingen door gemeente

- advies over het inzamelen van besmette
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waren en advies over geneeskundige
gevolgen bij het vrijkomen van gevaarlijke
stoffen

- vrijgeven incidentlocatie

- getroffen/ te nemen maatregelen (Salvage)
Informatie

Interne Communicatie;

- Slachtofferbeeld

Centraal Registratie- en
Informatie Bureau
(CRIB)

- Gegevens slachtoffers

Centrale Registratie
Afhandeling Schade
(CRAS)
Verslaglegging

- Gegevens getroffenen
- Zoekvragen verwanten
- Afbakening schadegebied
- gewonden lijst

- Gemeenteloket / Callcenter operationeel
- Totaallijst met geregistreerde getroffenen en slachtoffers
- Totaallijst zoekvragen
- schadedossiers
- Informatie aan getroffenen over situatie, prognose en proces van
terugkeer
BAG/ GBA gegevens

- dodenlijst

- Aantal betrokken personen bron- en effectgebied (Waaronder
aantal inwoners in het gebied)

- eerste registratie (politie)

- Demografische samenstelling
- bijzonderheden getroffen gebied/ kwetsbare opbjecten

- informatieverzoeken (i.k.v. proces
informatie algemeen)

- Persoons-, adres, objectgegevens op aanvraag

- Persoonsgegevens van door en in de
geneeskundige keten behandelde
slachtoffers (ook als deze overleden zijn
tijdens het vervoer of behandeling in een
ziekenhuis) (GHOR).
- Advies over het opstarten en faciliteren van
gezondheidsonderzoek bij rampen.
Ondersteuning

Bestuursondersteuning

- wet- en regelgeving

- bestuurlijk advies (Financieel, juridisch, protocollair)

- protocollen

- specifiek (noodbevel/noodverordening)

- verzoekvraag noodbevel/noodverordening
Preparatie Nafase.

- Projectplan nafase

Facilitaire ondersteuning
(niet multi)
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Brandweerzorg
Proces

Informatieproduct
Input

Bron- en emissie bestrijding
- Brandbestrijding
- Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen;
(- Decontaminatie)  zie ontsmetting

- Meteo gegevens
- Object- en omgevingsinfo:
o Bluswatervoorziening
o Kaartmateriaal (DBK) / plannen
o Infrastructuur
- Bouwkundig advies
- Sitrap eenheden ter plaatse +
afwijkingen

Output
- Operationeel beeld
- Opschalingverzoek (GMK)
- Bijstandsverzoek
- Prognose
- Inzetstrategie en gevolgen
- Advies over maatregelen in effectgebied
- Locatie slangenwegen
- Veilig/ onveilig gebied /schadecirkel

- Aan- en afvoerroutes
- Bijzonderheden ¨plaats delict¨
- Veilig/ onveilig gebied
(bij politiegerelateerd incident)
- Advies bestrijdingswijze
- Aandachtspunten gevaarlijke stof
Redding/ Technische Hulpverlening
- (specialistische) Redding;
- Technische hulpverlening;
- (Urban) Search & Rescue
Ontsmetting
- Mens en dier
- Voertuigen
- Infrastructuur
Informatie

- aantal personen
- (vermoedelijke) locatie personen
- Geneeskundig advies ¨reddingswijze¨
- Geneeskundig advies ¨prioritering bij
redding¨

- Bijdrage slachtofferbeeld (aantal vermiste/ te redden slachtoffers)
- Aanvraag bijzondere resources (bijv. defensie/ USAR)

- Aantal personen/ dieren
- Aantal voertuigen
- Oppervlakte besmet gebied
- Geneeskundig advies en ondersteuning bij
ontsmetting en ontsmettingsmiddelen

- Ontsmettingsplan inclusief afvoeren besmet materiaal
- (Ontsmettings)locaties
- Overzicht aantal ontsmette personen, dieren, voertuigen en
oppervlakte
- Verspreidingsinformatie gevaarlijke stof/ bluswater

- Meteo

- Meetplan
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- Waarnemen en Meten (AGS/ MPL)

- Hoeveelheid en type gevaarlijke stof
- Instantane/ continue uitstroom
- Klachtenplot meldkamer

- Grafisch overzicht van veilig- en onveilig gebied (Acute veiligheid,
volksgezondheid en milieu) en per doelgroep (hulpverleners met/
zonder beschermingsmiddelen, bevolking)
- Technische meetresultaten (input voor GAGS)
- prognose; ontwikkeling gevaarlijk gebied over x uur

Ondersteuning

- gedefinieerd gebied waar de sirenes
moeten afgaan

- overzicht van gealarmeerd gebied (o.a. input Communicatie)

- Beheerder sirenenetwerk

- opdracht waarschuwen bevolking
- Ondersteuning en verzorging

- gewenste verzorging

-Verzorgingsplan

Geneeskundige zorg
Proces

Informatieproduct
Input

(Spoedeisende) Medische
Hulpverlening
- Triage
- Behandelen
- Vervoeren

Output

- METHANE

- Geneeskundig advies ¨reddingswijze¨

-Situatiebeeld

- Geneeskundig advies ¨prioritering bij redding¨

- Veilig- onveilig gebied

- Bijdrage Slachtofferbeeld (T1,T2,T3)

- begidsingsplan

- Locatie gewondennest
- Verzoek begidsen voertuigen
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Psychosociale Hulpverlening &
Publieke Gezondheidszorg
- Bevorderen natuurlijk herstel en het
gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
- Signaleren, doorverwijzen en zo nodig
behandelen van getroffenen.

- Aantal personen en
bijzonderheden

Coördinatie en uitvoering geven aan opstarten van de processen IZB, MMK,
GOR, PSH

- Opvanglocatie
- Gevaarlijke stoffengegevens

- Gezondheidsonderzoek:
- Infectieziektebestrijding:
- Isolatie en quarantaine.

Informatie

- Gevaarlijke stoffengegevens

- Advies t.a.v. volksgezondheidsaspecten

Vanuit COPI, ROT:
GHOR coördineert en bewerkt
verzamelde en ontvangen informatie voor
de multi-partners

Input voor GHOR via:

- Advies over het bieden van geneeskundige verzorging in opvangcentra

- Gezondheidskundig Adviseur
Gevaarlijke Stoffen;

- Geneeskundig advies ¨ontsmettingswijze ¨
- Advies Hulpverleners / Hulpverleningsdiensten gezondheidsaspecten

- Adviseur Hygiëne- en
Infectiepreventie;

- Advies t.a.v. volksgezondheidsaspecten

- Adviseur
Gezondheidsonderzoek

- Advies over het opstarten en faciliteren van gezondheidsonderzoek

- Advies PSH

- Advies over de begeleiding van naasten en betrokkenen in hun rouwverwerking
- Advies over het bieden van psychosociale opvang in opvangcentra
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- Slachtofferlijst (incl. aantal, locaties, bijzonderheden)
- Advies over het inzamelen van besmette waren en advies over geneeskundige
gevolgen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
- Persoonsgegevens van door en in de geneeskundige keten behandelde
slachtoffers t.b.v. het Centraal Registratie- en Informatiebureau (ook als deze
overleden zijn tijdens het vervoer of behandeling in een ziekenhuis).
- Coordinatie en ondersteuning over het verstrekken van medicijnen in een
tijdelijke opvanglocatie.
- Coordinatie en ondersteuning over het beschikbaar krijgen van tijdelijke
huisvesting in verzorgingstehuizen voor de opvang van slachtoffers.

Ondersteuning

- Inzet van personeel en materieel op basis van gemaakte afspraken met partijen
onder coördinatie van de GHOR.

Politiezorg
Proces

Deelproces

Informatieproduct
Input

Ordehandhaving

Crowdmanagement en crowdcontrol;

Output

- Grens veilig en onveilig gebied

- Tolerantiegrenzen

- Werkgebied hulpdiensten

- Locatie en status afzettingen
- Toelatingsbeleid

Riotcontrol

- Aanvraag Noodverordening/
noodbevelen
- veilig inzetgebied overige hulpdiensten
- Tolerantiegrenzen

Mobiliteit
Water,weg,rail

Dynamische verkeersgeleiding;

- Aantal hulpverleningsvoertuigen en
aantal te begidsen voertuigen

- plan begidsing
- verkeershandhavingsplan
- hekkenplan/ afzettingsmateriaal
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Statische verkeergeleiding

- Grens veilig en onveilig gebied

- Verkeerscirculatieplan

- Werkgebied hulpdiensten

- Aan- en afvoerwegen rampterrein

- Afzettingen
- Slangenwegen brandweer
Bewaken en
Beveiligen

Personen
Objecten/Diensten

- Aantal personen
- zelfredzaamheid

Beveiligen van geëvacueerd/ontruimd
gebied
Locatie eerste/tijdelijke opvang.locatie

Handhaven
netwerken

Publieke netwerken;

- Mobiliseren/vastleggen van kennis

Private netwerken

- Maatschappelijke netwerken
- Publieke netwerken en overige
netwerken

Opsporing
(-s expertise)

Grootschalige opsporing
Specialistische forensische opsporing
Arrestanten afhandeling (grote aantallen)

- veilig en onveilig gebied
- Aandachtspunten gevaarlijke stof
- Bevolkingszorg
communicatie/voorlichting,
- omgevingszorg
- Afstemmen wat er wel en niet gedeeld
wordt
- Vastleggen gegevens van de
personen

- overzicht overleden slachtoffers
- identiteit van de slachtoffers (aan CRIB)
- Afbakening plaats delict
- Aandachtspunten hulpverleners t.a.v. PD
- Veilig/ onveilig gebied hulpverleners en
bevolking
- Formuleren van beleid

- Gegevens over persoonlijke
bezittingen en aanwijzigingen die
kunnen bijdragen aan de identificatie
van overleden slachtoffers ( van GHOR)
- Locatie morque / mortuarium
(samenspraak tussen politie en
gemeente).
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Aanhouding en Ondersteuning (AOE).
(Speciale)
Interventie.

Capaciteiten op het terrein van
opsporingsexpertise;
Capaciteiten Dienst Speciale Interventies (DSIKLPD).

Informatie

Capaciteit voor waarnemen en Verkennen.

- dodenlijst (NAW gegevens)
- eerste registratie getroffenen
e

- Locatie 1 opvang voor getroffenen,
inclusief aantallen en bijzonderheden ten
behoeve van verdere opvang en
verzorging
Ondersteuning
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A.6
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Handreiking Handhaving en
Beleidsvisie
verslavingspreventie

Opgesteld door:

D. Toet Secretaris
BOA)/E. Bongers
(Leiden)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

8 november 2012

A.6

Bijlage(n):

4

Portefeuille:

F. Buijserd (DB)
J. Bernsen (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur voor te stellen:
1. Handreiking handhaving:
1.1. De handreiking handhaving, zoals deze is opgeleverd door het BOA, vast te stellen:
1.2. Deze handreiking aan te bieden aan gemeenten;
1.3. De Districtscolleges te verzoeken te bespreken op welke wijze door gemeenten kan worden
samengewerkt op dit thema.
2. De Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord:
2.1. Kennis te nemen van de door de gemeenten ingediende zienswijzen en de voorgestelde
reactie van het College van B&W van Leiden daarop
2.2. Kennis te nemen van het verzoek van het College van B&W van Leiden aan de
Veiligheidregio Hollands Midden en de RDOG Hollands Midden om de regionale acties uit de
beleidsvisie op te nemen in het werkplan van het BOA
2.3. In te stemmen met naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen gewijzigde Regionale
Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord, voor zover het niet de bevoegdheid
van de Gemeente Leiden als centrumgemeente voor de verdeling van de middelen uit de
decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang/Verslavingszorg betreft.
2.4. Het BOA opdracht te geven de uitvoering van de regionale acties uit de beleidsvisie verder
ter hand te nemen

3. Toelichting op het besluit
BOA Handreiking Handhaving
De Veiligheidsregio heeft in 2010 tezamen met de RDOG en de intergemeentelijke
samenwerkingsorganen Holland Rijnland en Midden Holland het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging
(BOA) de opdracht gegeven activiteiten te ontplooien gericht op het terugdringen van schadelijk
alcoholgebruik en alcoholgerelateerde overlast. Deze opdracht is vervolgens uitgewerkt in een
werkplan. Het BOA heeft inmiddels 6 van de 7 opdrachten uitgevoerd. Vijf handreikingen zijn in juni
e
van dit jaar door de Veiligheidsregio en de RDOG vastgesteld. Bijgevoegd is de 6 handreiking: de
handreiking “handhaving”.
Eén opdracht wordt nog verder uitgewerkt: de handreiking “regelgeving”.
Op 19 september is het concept-werkplan BOA in het BOA besproken. Communicatie maakt
onderdeel uit van het werkplan. Daarin is opgenomen wat de doelen zijn, maar nog niet hoe deze
doelen met mensen en financiën ingevuld zullen worden.
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Streven is om het werkplan 5 december vast te stellen in het BOA. Daarna komt dit ter vaststelling in
het AB VRHM.
Regionale beleidsvisie verslavingspreventie Zuid-Holland Noord
Voor de zomer heeft de Veiligheidsregio de beleidsvisie al in conceptvorm besproken. Toen is een
positief advies aan de Gemeente Leiden en de regiogemeenten meegegeven voor de start van de
zienswijzeprocedure. Inmiddels heeft het Leidse College van B&W de zienswijzeprocedure afgerond.
Op basis van de ontvangen zienswijzen is de concept Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie
Zuid-Holland Noord op enkele punten aangepast. Daarnaast vraag de Gemeente Leiden de
Veiligheidsregio en de RDOG om in te stemmen met de ambities, doelstellingen en uitvoeringsagenda
die deel uitmaakt van de beleidsvisie en om het BOA te vragen de regionale acties op te laten nemen
in haar nog op te stellen nieuwe werkplan.

4. Kader
Beleidsvisie Hollands Midden/BOA
De Veiligheidsregio heeft in 2010 tezamen met de RDOG en de intergemeentelijke
samenwerkingsorganen Holland Rijnland en Midden Holland het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging
(BOA) de opdracht gegeven activiteiten te ontplooien gericht op het terugdringen van schadelijk
alcoholgebruik en alcoholgerelateerde overlast.
Aan de basis van deze opdracht ligt een door de besturen van de RDOG en de Veiligheidsregio
Hollands Midden vastgesteld beleidskader en –visie die geldt voor heel Hollands Midden.
De opdracht is vervolgens uitgewerkt in een werkplan.
Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord
Naast het door de besturen van de RDOG en de Veiligheidsregio Hollands Midden vastgesteld
beleidskader en -visie heeft de gemeente Leiden in haar rol als centrumgemeente samen met het
BOA en de regiogemeenten de Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord
opgesteld. De regionale beleidsvisie beperkt zich tot de regio Zuid-Holland Noord.
Deze regionale beleidsvisie is meerdere malen besproken in het BOA. De doelstellingen en ambities
van de regionale beleidsvisie (geldt voor Zuid-Holland Noord) en die van de visie die aan de basis ligt
van de opdracht aan het BOA (geldt voor heel Hollands Midden) zijn op elkaar afgestemd en komen
overeen. Het BOA heeft in december 2011 ingestemd met de beleidsvisie. De gemeente Leiden heeft
de visie vervolgens voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeentebesturen van Zuid-Holland Noord.
De zienswijzen van de gemeenten en de op basis daarvan doorgevoerde wijzigingen op het
oorspronkelijke voorstel zijn bijgevoegd. Conform de verdeling van taken en bevoegdheden wordt de
Veiligheidsregio en de RDOG gevraagd in te stemmen met de inhoudelijke ambities, beleidskeuzes en
de uitvoeringsagenda (met daarin een aantal regionale acties en acties voor individuele gemeenten).
De Gemeenteraad van Leiden zal besluiten over de verdeling van de beschikbare middelen voor
verslavingspreventie, conform haar bevoegdheid als centrumgemeente voor de verdeling van die
middelen onderdeel van decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang/Verslavingszorg

5. Consequenties
De uitvoering van de handreikingen ligt in de handen van de gemeenten. Per handreiking wordt
globaal aangegeven wat de personele en financiële consequenties kunnen zijn van de implementatie
van de handreikingen.
In de beleidsvisie verslavingspreventie zijn meerdere regionale acties opgenomen. Het BOA speelt
een belangrijke rol in de uitvoering van die acties (bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en
het uitdragen van de uniforme boodschap over alcoholmatiging).

Aandachtspunten / risico’s
De ervaring leert dat maatregelen gericht op alcoholmatiging weerstand kunnen oproepen. Een
gezamenlijke en integrale aanpak kan deze weerstand overwinnen.
De handreiking Evenementenbeleid is inhoudelijk en procesmatig afgestemd met de werkgroep
Evenementen van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

6. Implementatie en communicatie
A. Implementatie: Op basis van de reacties van de AB’s van RDOG en Veiligheidsregio worden de
handreikingen definitief vastgesteld door het BOA en vervolgens aan de gemeenten aangeboden.
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B. Communicatie: Wordt nog uitgewerkt. Het BOA heeft besloten een communicatieplan op te
stellen.

7. Bijlagen
a)
b)
c)
d)

De handreiking handhaving
De regionale beleidsvisie verslavingspreventie Zuid-Holland Noord
De resultaten van de zienswijzeprocedure
Collegebesluit Leiden beleidsvisie verslavingspreventie

8. Historie besluitvorming
Vaststellen opdracht en visie Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging:
Vaststellen werkplan bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging
Vaststellen eerste 5 handreikingen

2010
2011
2012
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A.6a

Handreiking handhaving alcoholbeleid

Werkgroep Handhaving alcoholbeleid
Hollands Midden
Auteur: Bertine van Waveren
RDOG Hollands Midden
Versie augustus 2012
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Alcoholmisbruik onder jongeren vormt een omvangrijk probleem met niet alleen gevolgen voor de
volksgezondheid, zoals een verhoogd risico op verslaving en hersenbeschadiging1. Alcoholmisbruik
is gerelateerd aan openbare orde en veiligheid, schoolverzuim, huiselijk geweld, dakloosheid en
verkeersongelukken. Een samenhangende, integrale, regionale aanpak is essentieel voor het
bestrijden van dit ernstige maatschappelijke probleem. Handhaving maakt van deze integrale
aanpak een onlosmakelijk onderdeel uit. Gemeenten spelen hierbij – zeker nu de handhaving van
de Drank- en Horecawet naar de gemeenten wordt overgeheveld - een centrale rol.
Een stevige en integrale aanpak vraagt om een lange adem. Gemeenten wordt gevraagd om stevig
en structureel in te zetten – ook in een tijd van bezuinigingen – op het handhaven van de Drank- en
Horecawet. Jongeren en verstrekkers van alcohol moeten beseffen en ervaren dat het niet
normaal is, dat drank onder de 16 jaar in supermarkten, kroegen en sportkantines te verkrijgen is.
De gewijzigde wet, die op 1 januari 2013 in werking zal treden, biedt de gemeenten daartoe een
aantal nieuwe instrumenten naast de al bestaande vergunningverlening en regelgeving in de lokale
APV. Lokaal maatwerk is bij het toepassen van deze instrumenten een belangrijk uitgangspunt.
Regionale afstemming van beleid en uitvoering en soms samenwerking tussen gemeenten, legt een
fundament voor het handhavingsbeleid van de gemeenten in onze regio.

1.

Inleiding

In de regio’s Zuid-Holland Noord (is gelijk Holland Rijnland) en Midden-Holland is voor het onderwerp
alcoholmisbruik een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden (BOA) in het
leven geroepen2, waarin bestuurders uit diverse sectoren samenwerken op het gebied van
alcoholmatiging. Doel is te komen tot een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak op basis van een
inmiddels vastgestelde visie met als doel om alcoholgebruik bij jongeren zoveel mogelijk te
voorkomen en, waar wel alcohol gedronken wordt, overmatig gebruik tegen te gaan. Daarbij wordt
uitgegaan van de volgende pijlers:
• Alcoholbeleid moet gedragen worden door de bevolking (versterking publiek draagvlak).
• De geldende regels moeten optimaal benut worden. Aanscherping van regelgeving waar mogelijk
en wenselijk (balans tussen regelgeving en naleving).
• Zonder daadwerkelijke handhaving zijn regels krachteloos (doel- en resultaatgerichte naleving).
• Voorkomen is beter dan genezen (vroegsignalering en preventie).
Het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden (BOA) heeft een aantal werkgroepen
ingesteld, met de opdracht om per werkgroep een Handreiking op te stellen waarbij ook de
mogelijkheden voor regionale afstemming en samenwerking worden verkend, zowel ten aanzien van
het alcoholmatigingsbeleid, als ten aanzien van handhaving van wet- en regelgeving.
1 Kinderen die zelfs maar één keer aan binge drinken doen en in korte tijd veel alcohol tot zich nemen, lopen al
de kans om tot een schoolniveau te zakken. Nico van der Lely, Mireille de Visser, Joke Ligterink: Onze kinderen
en alcohol, Amsterdam 2011
2
Opdrachtgevers voor het BOA zijn de Veiligheidsregio Hollands Midden, Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (waar de GGD Hollands Midden deel van uitmaakt) en de
intergemeentelijke samenwerkingsorganen Holland Rijnland en Midden-Holland.
2
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De thema’s zijn:
1.
Alcoholmisbruik achter de voordeur
2.
Para-commerciële alcoholverstrekkers
3.
Hokken en keten
4.
Evenementenbeleid
5.
Hangplekken en zuipschuiten.
6.
Regelgeving
7.
Handhaving
De handreikingen over de eerste vijf thema’s zijn in 2011 opgesteld en via het BOA aan de
gemeenten aangeboden. Mede op basis van deze handreikingen is door de gemeente Leiden (Leiden
is centrumgemeente voor de decentralisatie uitkering verslavingsbeleid voor de regio Zuid-Holland
Noord) de Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord opgesteld3.
De werkgroep handhaving richt zich met name op handhaving van de Drank- en Horeca Wet (DHW)
door de gemeenten. Nu berust het toezicht op de DHW nog bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (nVWA). Na invoering van de gewijzigde Drank- en Horecawet (op 1 januari 2013)
wordt het toezicht een taak van de gemeenten . Toezicht op gemeentelijk niveau biedt meer en
betere mogelijkheden voor een op de lokale situatie toegesneden alcoholmatigingsbeleid. Door
bovendien de bevoegdheden in het kader van de DHW te concentreren bij de burgemeester4, zowel
vergunningen als handhaving, wordt benadrukt dat alcoholbeleid een integrale aanpak vraagt.
Wat is handhaving?
De meeste mensen verstaan onder handhaving: het daadwerkelijk optreden tegen een illegale
situatie. Handhaving omvat echter meer. Het heeft betrekking op alle activiteiten van de overheid
gericht op de naleving van voorschriften. Essentieel is een goede controle op de naleving, dit kan een
uitermate preventief effect hebben. Door in een vroeg stadium te letten op de vele facetten van
handhaving kan worden bereikt dat repressieve handhaving kan worden voorkomen en dat de
benodigde handhavingsactiviteiten effectiever zullen plaatsvinden. Om actief te kunnen handhaven
beschikt de gemeente op dit moment in het kader van de DHW nog over een beperkt aantal
middelen, met name de mogelijkheid van (tijdelijke) sluiting van een horecavoorziening. Na wijziging
van de DHW wordt het gehele toezicht op de DHW uitgevoerd door de gemeenten. De gemeenten
krijgen dan de mogelijkheid bestuurlijke boetes op te leggen en te innen, waarbij de opbrengst ten
goede komt aan de gemeente waar de overtreding heeft plaatsgevonden.
Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, zal allereerst worden getracht naleving van de norm
te bewerkstelligen door middel van schriftelijke voorwaarschuwingen in combinatie met
nalevingshulp. Dit noemt men wel het voortraject van de handhavingsprocedure. Als dit geen
resultaat oplevert, kan zo nodig een bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctie worden opgelegd.
Alleen Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en politie mogen strafrechtelijke sancties
opleggen. Strafrechtelijke handhaving is punitief en dadergericht.
De beleidscyclus handhaven kan worden weergegeven in de Big 8, zoals wordt toegepast bij milieuen bouwtoezicht5:

3

Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid. Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie ZuidHolland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda. Definitief concept – januari 2012.
4
In de huidige DHW berusten de bevoegdheden bij burgemeester en wethouders.
5
Een meer gedetailleerde weergave (Senze 2010) van de beleidscyclus is opgenomen in bijlage 1.

3
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In deze Handreiking komen met name aan de orde welke toezichthoudende taken en bevoegdheden
de gewijzigde DHW bij de gemeenten neerlegt (hoofdstuk 2), en aan welke eisen het toezicht moet
voldoen om deze taken te kunnen uitoefenen (hoofdstuk 3). Dat betekent dat niet alleen aan de
wijzigingen in de DHW aandacht wordt besteed, maar ook aan de regelgeving ten aanzien van boa’s
(buitengewoon opsporingsambtenaren). Deze twee aspecten vallen binnen Verkenning &
Inventarisatie in de beleidscyclus.

In de bijlagen is aanvullende informatie opgenomen.

4
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2.

Toezicht binnen de DHW

2.1.

Regelgeving ambtenaren die belast worden met het toezicht op de DHW

De wet geeft hierover het volgende aan:
• De ambtenaren die belast worden met toezicht op de naleving van de DHW worden door de
burgemeester aangewezen (art. 41, 1.b. DHW).
• Door de Minister van VWS kunnen eisen worden gesteld aan de opleiding van die ambtenaren.
Het gaat dus om gekwalificeerde toezichthoudende ambtenaren, en daarmee op buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) waarvoor tevens de regelgeving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
van toepassing is10.
Een boa is niet alleen bevoegd tot het opmaken van boeterapporten (bestuurlijke boetes), maar ook tot het
opmaken van proces verbaal bij overtredingen waarvoor een strafrecht van toepassing is (strafrechtelijke
transactie dan wel strafrechtelijke beschikking) 11. Overtredingen van de DHW kunnen overigens ook door
de politie worden geconstateerd. In die gevallen kan echter geen bestuurlijke boete worden opgelegd,
maar wel een boete (transactie of strafbeschikking) in het kader van het strafrecht.
Bevoegdheden en domeinen
Het Ministerie van Justitie onderscheidt in totaal vijf domeinen, waarbinnen boa’s werkzaam kunnen zijn, al
bestrijken de feitelijke taken van een boa nooit het volledige domein.
• Op dit moment valt het toezicht door de NVWA onder Domein II, Milieu, natuur en welzijn.
• De VNG gaat er vanuit dat de lokale verordeningen het beste kunnen worden ondergebracht bij de
APV (secretariaatsnotitie bij de concept model verordening para-commercie12). Handhaving van de
APV valt onder Domein I, Openbare ruimte.
• De Minister van VWS heeft aangegeven dat handhaven van het alcoholverbod voor jongeren niet
veel verschilt van handhaven van het alcoholverbod in openbare ruimten in het kader van de APV13;
verwacht wordt dat de handhaving van de verbodsbepalingen in het kader van de DHW op
vergelijkbare wijze zal worden uitgeoefend.
• Er zijn signalen dat het toezicht op de DHW zowel onder domein I als domein II zal gaan vallen.
In dat opzicht is het zinvol om de huidige circulaire te citeren:
• De boa openbare ruimte(domein I) – vergelijkbaar met de voormalige ‘goa’, de gemeenteboa waar
kleinere gemeenten over mochten beschikken – heeft een breed pakket aan bevoegdheden
waardoor het lokale veiligheidsbeleid gericht op aanpak van overlast en kleine ergernissen binnen
de openbare ruimte kan worden gehandhaafd. Een belangrijk onderscheid met de voormalige
gemeenteboa is dat de boa openbare ruimte niet kan handhaven op de zwaardere milieudelicten.
Er is een duidelijke afbakening gemaakt tussen milieu en leefbaarheid. Handhaven op
milieudelicten vereist specifieke kennis en vaardigheden. De boa milieu, natuur en welzijn zal door
een verplicht professionaliseringstraject over deze specifieke kennis en vaardigheden beschikken.
10

Circulaire buitengewoon opsporingsambtenaar geldig tot en met 31 maart 2014. Het betreft een algemene
circulaire, maar het accent ligt op de eisen die aan boa’s werkzaam in Domein II worden gesteld.
11
Uit de circulaire blijkt dat de huidige transacties in het kader van strafrecht (deels) worden vervangen door de
bestuurlijke strafbeschikking. Een boa kan hiermee voor bepaalde overlastfeiten een strafbeschikking aankondigen,
waarna een straf wordt opgelegd zonder tussenkomst van een rechter. Er is hierbij sprake van een directe aanlevering
van de zaken bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) door gemeenten. Het is onduidelijk of deze overgang naar
strafbeschikkingen ook voor de DHW zal worden toegepast.
12
Bij het opstellen van de modelverordening(en) neemt de VNG als uitgangspunt dat deze onderdeel worden van
hoofdstuk 8 (openbare inrichtingen) van de model-APV. Gemeenten kunnen uiteraard kiezen voor een aparte
verordening.
13
e
Memorie van Antwoord 1 Kamer 7 dec 2011
5
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De scheiding tussen leefbaarheidszaken en milieuzaken is gebaseerd op het systeem welke
gehanteerd wordt door het OM: de vervolging van milieuzaken gebeurt door het functioneel
parket, de afdoening van leefbaarheidszaken gebeurt door de lokale arrondissementsparketten.
• In de praktijk blijken door dit onderscheid tussen leefbaarheid en milieu echter problemen te
ontstaan. Er is een evaluatie aangekondigd voor eind 2012 waarin onder andere de problemen met
taakafbakening en de mogelijkheden van taakverbreding worden onderzocht. De regelgeving m.b.t.
de boa DHW zal daarmee waarschijnlijk ook samenhangen.
De conclusie is dat het op dit moment nog onduidelijk is onder welk domein de boa’s die belast worden
met het toezicht op de DHW worden ondergebracht; het is ook mogelijk dat de DHW onder beide
domeinen zal vallen.
Opleiding
Om de kwaliteit van het toezicht te waarborgen, worden eisen gesteld aan de opleiding van boa’s14. Voor
alle boa’s geldt een basisopleiding, en vervolgens een aanvullende opleiding die voor 80% generiek is en
voor 20% toegesneden op de specifieke toezichthoudende taken en het takenpakket van de betreffende
boa. Deze opleidingen kunnen door ROC’s worden aangeboden, maar ook door commerciële bureaus.
• Om continuïteit en uitwisselbaarheid binnen de gemeente te waarborgen, is het belangrijk dat
meerdere toezicht-ambtenaren de aanvullende opleiding volgen. Dat betekent dat meerdere
mensen het toezicht op de DHW in hun takenpakket hebben, en daarnaast uiteraard andere
(toezichthoudende) taken kunnen hebben.
• Omdat alle gemeenten de opleiding voor het toezicht op de DHW zullen moeten regelen, verdient
het aanbeveling om op dit punt samen te werken als het gaat om de keuze van het
opleidingsinstituut (selectie, gemeenschappelijke inkoop).
• Het opleidingstraject kan ook worden benut om kennis- en informatie-uitwisseling tussen
gemeenten te bevorderen, door niet meerdere ambtenaren uit één gemeenten gelijktijdig de
opleiding te laten volgen, maar dit gefaseerd te doen zodat zoveel mogelijk gemeenten binnen een
opleidingsgroep vertegenwoordigd zijn.
Gemeentelijk of regionaal?
Boa’s hebben een landelijke opsporingsbevoegdheid15, waardoor samenwerking tussen gemeenten (op
piekmomenten) mogelijk wordt. Hierdoor kunnen afspraken worden gemaakt over de inzet van boa’s op
regionaal niveau. Er zijn wel voorwaarden: optreden buiten het eigen gebied is alleen toegestaan in overleg
met het bevoegde gezag (de lokale driehoek). De afstemming dient te worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst16.
• De afstemming binnen de eigen gemeente is vanuit inhoudelijke redenen wenselijk.
o Binnen de eigen gemeenten gaat het om samenwerking/afstemming met collegaambtenaren zowel op het gebied van volksgezondheid, jeugdbeleid, vergunningenafgifte,
juridische afdeling etc.
o Externe partijen zijn met name CJG, zorgnetwerken, maar ook politie (wijkagent, horecapolitie). Ook voor het overleg met horeca-ondernemers, para-commerciële verkooppunten,
supermarkten etc. is de lokale inzet van de boa DHW een belangrijk voordeel.
• Voor met name kleinere gemeenten is het ook denkbaar dat zij vanuit efficiency-overwegingen met
aangrenzende (kleinere) gemeenten samenwerken. Omdat het gaat om een kleine en
specialistische taak kan samenwerking voordeel hebben. Hier staat tegenover dat daarmee de
eerder genoemde afstemming binnen de gemeente wellicht wordt bemoeilijkt. In deze handreiking
(pag. 21) wordt aangegeven bij welke onderdelen van de toezichthoudende taken het vanuit
inhoudelijke gronden wenselijk kan zijn om regionaal of bovenlokaal samen te werken.

14

In bijlage 2 staat informatie over de opleiding aan de ROC’s die in september 2012 starten
Zie bijlage 3 voor de betreffende tekst.
16
Zie bijlage 4
15
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2.2.

Overtredingen en sancties in de DHW

Voordat wordt ingegaan op de verschillende vormen van toezicht, is het zinvol om aan te geven hoe de
systematiek met betrekking tot overtredingen en de bijbehorende sancties op hoofdlijnen in elkaar zit,
omdat dit een beeld geeft van de kennis die een boa van de DHW moet hebben.
Niet in de DHW genoemd, maar wel relevant voor het uitoefenen van toezicht en handhaving zijn de
interventies:
• Schriftelijke of mondelinge waarschuwing
• Nalevingshulp
• Verwijzing naar Bureau Halt.
Met uitzondering van ernstige delicten vormen beide interventies het voortraject voor sancties in het kader
van de DHW.
Sancties
• de DHW geeft in artikel 44a voor welke overtredingen de burgemeester een bestuurlijke boete kan
opleggen17; de hoogte van de bestuurlijke boetes wordt per afzonderlijke overtreding in een bijlage
van de DHW bepaald (art. 44b). In art. 44a wordt aangegeven dat maximale boete per afzonderlijke
overtreding maximaal Euro 100.000 zal bedragen18. De DHW schrijft bij een aantal ernstige
overtredingen voor dat geen boete wordt opgelegd, maar proces verbaal in het kader van
strafrecht moet worden opgemaakt19. De hoogte van de boetes wordt gerelateerd aan de ernst
van de overtreding, en aan eventuele recidive.
• Intrekken, schorsen of vervallen van de vergunning horeca of slijterij: Artikel 31 regelt wanneer de
burgemeester een vergunning kan intrekken, art. 32 wanneer een vergunning kan worden
geschorst (periode van max. 12 weken) en art. 33 wanneer een vergunning vervalt. Als de
burgemeester schriftelijk aan de vergunninghouder heeft meegedeeld dat de vergunning zal
worden ingetrokken, wordt geen boete opgelegd voor geconstateerde overtredingen.
• Tijdelijke ontzegging bevoegdheid alcoholverkoop winkels en cafetaria’s. Art. 19a regelt de
mogelijkheid tot tijdelijke ontzegging als drie keer binnen een jaar het verbod op alcoholverkoop
aan jongeren niet is nageleefd. Dit ‘three strikes out’ beleid geldt voor supermarkten, avondwinkels
en cafetaria’s 20. Een ontzegging geldt voor de duur van 1-12 weken. Ook kan een last onder
bestuursdwang worden opgelegd ter handhaving van deze ontzegging.
• Boete voor alcoholbezit 16-minners. Art. 45 regelt de strafbaarheid van jongeren die op voor
publiek toegankelijke plaatsen21 alcohol in hun bezit hebben; deze overtreding valt onder het
strafrecht.
In een aantal gevallen zijn er aanvullende voorschriften en beperkingen die in gemeentelijke verordeningen
kunnen worden gesteld:

17

De betreffende wetsartikelen zijn in bijlage 4 opgenomen (geconsolideerde versie van de tekst van de Wet)
Dit is aanzienlijk hoger dan het maximale bedrag in het huidige boetebesluit. Hoe e.e.a. precies zal uitpakken (in
vergelijking met het huidige Besluit bestuurlijke boetes DHW) is nog niet bekend. Wel blijkt uit de Nadere Memorie
van Antwoord dat met name de boetes bij het niet naleven van de leeftijdsgrenzen aanzienlijk zullen worden
verhoogd.
19
Dit geldt voor een overtreding die een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft,
of wanneer het behaalde economisch voordeel van een overtreding de hoogte van de boete aanmerkelijk
overschrijdt. Alcoholbezit bij 16-minners (art. 45) valt eveneens onder het strafrecht.
20
Zie Art. 18, lid 2 a,b,c voor de exacte juridische omschrijving
21
Met uitzondering van slijterijen en winkels (verkoop voor gebruik elders dan ter plaatse).
18
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•

•

Om oneigenlijke concurrentie tegen te gaan dienen gemeenten op grond van art. 4 een lokale
verordening para-commercie op te stellen, waarin o.a. taptijden en aard van bijeenkomsten
worden bepaald.
Verder hebben de gemeenten een verordenende bevoegdheid op grond van art. 25a tot en met
25d waardoor zij verdere voorschriften of beperkingen kunnen opleggen. Hieronder vallen onder
meer het stellen van een leeftijdsgrens voor toegang tot een horeca-gelegenheid of terras (max. 21
jaar) en het verbod op prijsacties.

Het bovenstaande betekent dat de toezichthoudende ambtenaar (boa DHW) bij geconstateerde
overtredingen van de DHW moet weten welke interventie van toepassing is. Behalve bovengenoemde
sancties kunnen per overtreding ook aanvullende interventies worden vastgesteld:
• Een mondelinge of schriftelijke waarschuwing, al dan niet in combinatie met nalevingshulp;
• Direct beëindigen van de overtreding, of een termijn stellen waarbinnen de overtreding beëindigd
moet zijn (ter beoordeling van de boa, afhankelijk van de situatie ter plaatse);
• In geval van excessen kan worden afgeweken van vastgestelde maatregelgrenzen; ook dit moet in
de interventiematrix worden aangegeven;
• Termijn waarbinnen nacontrole plaatsvindt;
• Het inzetten van nalevingshulp om de kans op recidive te verminderen.
De interventies per afzonderlijke overtreding worden vastgelegd in een zogenaamde interventiematrix22,
inclusief ook de interventies bij recidive. Verwacht wordt dat de VNG een model-interventiematrix zal
opstellen ten behoeve van de gemeenten. Het ligt voor de hand dat daarin ook de interventies worden
opgenomen op basis van de modelverordeningen (lokale verordening paracommercie, lokale
verordeningen op grond van art. 25 a tot en met d), naar zwaarte van de overtreding, recidive,
boetebedragen etc. Ook nadere regels op grond van afzonderlijke besluiten van de Minister moeten in de
interventiematrix worden meegenomen (bv. specificatie inrichtingseisen).
De huidige interventiematrix van de nVWA geeft weliswaar inzicht in de systematiek, en is door de
werkgroep gebruikt voor bovenstaande informatie, maar sluit onvoldoende aan op de nieuwe situatie.
De werkgroep heeft daarom besloten om alleen de systematiek van de interventiematrix toe te lichten,
maar geen poging te doen om een voorbeeld interventiematrix op te stellen.

2.3.

Controle op naleving DHW

2.3.1. Reguliere controles vergunninghouders
Uitgangspunt voor dit onderdeel van het toezicht vormen de periodieke controles waarbij de
toezichthouder (boa) zich kenbaar maakt aan de ondernemer, en aan de hand van een checklist een
controle uitvoert. Met name bij ondernemingen die zich specifiek richten op jongeren, kan bovendien
worden ingegaan op de manier waarop wordt gecontroleerd op de naleving van leeftijdsgrenzen23 en kan
daarbij (nalevings-)hulp worden geboden.
Tijdens de controles worden de volgende punten gecontroleerd:
• rechtsgeldige vergunning;
• opleidingseisen en inrichtingseisen (geregeld in afzonderlijke besluiten);
22

Ter illustratie: de interventiematrix van de VNG telt zo’n 45 regels. Horecabedrijven/lokaliteiten worden bij 23
regels genoemd; voor slijterijen/slijtlokaliteiten gaat het om 20 regels; evenementen in 6; In totaal 14 regels hebben
betrekking op verboden die gelden buiten de horeca, slijterijen of andere toegestane verkooppunten voor het
verkopen van zwak-alcoholhoudende drank.
23
16 jaar voor zwak-alcoholhoudende drank, en 18 jaar voor sterke drank. Overigens staat de leeftijdsgrens van16 jaar
ter discussie en wordt een verhoging naar 18 jaar bepleit. In de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel in
voorbereiding. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is door de PvdA een motie ingediend, die op 5 juni 2012 in
stemming komt. De Minister staat positief tegenover een verhoging van de leeftijdsgrens.
8
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• geboden en verboden die gelden voor horeca, slijterijen en/of paracommercie;
• eventuele aan de vergunning gekoppelde voorschriften en beperkingen, ook in het kader van lokale
verordeningen24;
• het duidelijk aangeven van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop25,
• indien geregeld in de gemeentelijke verordening: controle op de leeftijd van bezoekers van de
horeca-gelegenheid en op terrassen (de gemeente mag een toelatingsleeftijd hanteren, maar niet
hoger dan 21 jaar),
Wanneer uit de controle blijkt dat sprake is van een verhoogd risico op niet-naleving van leeftijdsgrenzen,
zijn separate controles nodig tijdens uitgaansuren26. Dit kan primair via reguliere surveillance gebeuren;
een 16-minner met een biertje in een horecagelegenheid of op een terras is strafbaar, en het is tevens een
signaal dat de ondernemer niet of niet adequaat heeft gecontroleerd op leeftijd.
Inzet boa’s
Voor wat betreft de tijdsinzet is een aantal parameters relevant, waarbij gemeenten zelf ook keuzen zullen
moeten maken gelet op beleidsmatige prioriteiten en beschikbare menskracht:
• Voor periodieke controles kan worden uitgegaan van 1x per jaar27;
• Hot spots waar veel jongeren komen, moeten vaker gecontroleerd worden. Uit informatie van
Katwijk blijkt dat zeker vier keer per jaar gecontroleerd moet worden om effectief te zijn28.
• De controles kunnen zowel overdag tijdens kantooruren plaatsvinden als ’s avonds en in de
weekenden.
• De benodigde tijd per controle is lastig aan te geven. De VNG gaat uit van 30 minuten voor een
basiscontrole. Uit de pilots komt naar voren dat de tijdsduur gemiddeld 2,3 uur bedroeg met een
bandbreedte van 0,75-6 uur29.
• Specifieke aandacht is nodig voor de para-commerciële horeca. Dit is een gevarieerde en
omvangrijke doelgroep. De meeste para-commerciële inrichtingen zijn niet dagelijks geopend, en
worden door vrijwilligers bemenst. Het vergt daardoor een aanzienlijke periode voordat al deze
inrichtingen gecontroleerd kunnen worden. Met name sportkantines vormen een risicogroep als
het gaat om de naleving van de eisen die de DHW stelt wat betekent dat daar dus in ieder geval
prioriteit aan gegeven zou kunnen worden.
Bij deze controles is het vanuit efficiency-overwegingen en vanuit het beperking van de administratieve
lastendruk voor ondernemers zinvol en wenselijk om controles zoveel mogelijk gecombineerd of integraal

24

Deels betreft dit eisen en voorschriften die in de DHW zijn opgenomen, dan wel in daaraan gekoppelde besluiten
van de Minister van VWS. Daarnaast gaat het om de aanvullende eisen en beperkingen die zijn vastgelegd in de lokale
DHW verordening en de lokale verordening voor para-commerciële horeca. Naarmate eisen en beperkingen meer in
detail worden opgelegd door de gemeente bij het verstrekken van een vergunning, neemt uiteraard ook het aantal te
controleren aspecten toe.
25
Dit is dus geen leeftijdscontrole (daadwerkelijk verkopen van alcohol). Het niet duidelijk aangeven van de
leeftijdsgrenzen (sticker, bordje) geldt onder de huidige DHW als een administratieve tekortkoming (categorie A),
tenzij de ondernemer weigert om alsnog deze leeftijdsgrenzen duidelijk zichtbaar aan te geven. Het is denkbaar dat dit
in de gewijzigde DHW (Besluit bestuurlijke boetes) strenger wordt aangepakt.
26
De derde meting in Katwijk geeft de volgende nalevingspercentages: voor café’s/discotheken (horeca) 9%, voor
slijterijen 88%, sportkantines 10%. Ongeveer 10% van de horeca kan worden aangemerkt als hot spot; een afzonderlijk
percentage voor deze hotspots wordt niet vermeld. Alle verkooppunten (inclusief winkels en cafetaria’s) hebben een
nalevingspercentage van 29%.
27
Dit geldt ook voor hotels.
28
Hierbij moet ook gedacht worden aan discotheken, bioscopen, eventueel ook campings tijdens het seizoen.
29
Katwijk gaat uit van 2,5 uur per controle, ongeacht het domein respectievelijk of het een vergunningencontrole
betreft dan wel een leeftijdscontrole, en ongeacht de follow up (nalevingshulp, afhandeling sancties). Daarmee wordt
een te beperkte inschatting gegeven van het benodigde aantal uren, respectievelijk het benodigde aantal FTE’s.
9
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uit te voeren. Dit laatste is ook in lijn met het verlenen van vergunningen (de Wabo30). Elke gemeente zal
hierin eigen afwegingen kunnen en moeten maken, en al dan niet aansluiten bij de al bestaande praktijk
en/of beschikbare formatie. Primair kan worden gedacht aan
• Taakverbreding boa’s die toezicht houden op naleving van de APV (of dit mogelijk is, is afhankelijk
van de domeindiscussie).
Aansluiten bij andere vormen van toezicht:
• Combinatie met toezicht op APV-regels, wanneer er geen sprake is van taakverbreding boa APV
(exploitatievergunning, terrassenbeleid, sluitingstijden),
• Combinatie met toezicht op bouwregelgeving en brandveiligheid tezamen met DHW
inrichtingseisen,
• Combinatie met toezicht op milieuregelgeving voor horeca, detailhandel en sportvoorzieningen
(omgevingsdiensten).
Met name in de aanloopfase valt het te overwegen om de controles te verdelen over meerdere (geplande)
vormen van toezicht; het gaat in deze fase met name om controle op de juistheid van de in de vergunning
vermelde gegevens. Als deze gegevens niet (meer) kloppen, moet de vergunning worden aangepast. Dit is
op grond van de huidige DHW mogelijk, en hoeft dan ook niet te wachten op het in werking treden van de
gewijzigde DHW.
Aan de hand van frequentie en tijdstippen waarop een of meer van bovenstaande controles worden
uitgevoerd, kan worden bepaald:
• of een boa DHW samen met een collega-toezichthouder de controle uitvoert. In dat geval is
overigens geen sprake van tijdsbesparing vanuit handhaving (wel voor de betreffende
ondernemer).
• of de standaardcontrole primair door een andere toezichthouder dan de boa-DHW wordt
uitgevoerd (bestaande handhavingspraktijk). Afhankelijk van de bevindingen kan dan worden
besloten alsnog de boa-DHW in te zetten voor een specifieke en uitgebreide DHW-controle.
Uit de pilots komt tot slot ook naar voren dat gekozen kan worden voor:
• Participatie van DHW-toezichthouders in een integraal toezichtproject, vaak specifiek gericht op de
horeca.

30

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is
één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, met als doel o.a. het
verlichten van de administratieve lastendruk voor ondernemers en voorschriften die op elkaar zijn afgestemd. Het ligt
voor de hand om dan ook de controle op de vergunningen geïntegreerd te .
10
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2.3.2. Controles op supermarkten, (avond)winkels en cafetaria’s die bevoegd zijn tot het verkopen van
zwak-alcoholhoudende drank
Supermarkten, (avond)winkels en cafetaria’s zijn belangrijke verkooppunten als het gaat om jongeren31. De
nieuwe DHW biedt de mogelijkheid van ‘three strikes out’ als binnen 12 maanden drie keer de
leeftijdsgrenzen niet zijn nageleefd32. Bovendien zullen de boetes onder de gewijzigde wet aanzienlijk hoger
zijn dan op grond van de huidige wet, met name voor het niet naleven van de leeftijdsgrenzen. Voor de
goede orde: binnen de winkel is de jongere niet strafbaar, buiten de winkel wel (voor publiek toegankelijke
plaatsen).
Deze verkooppunten vragen dan ook om een hoge controlefrequentie. Uit de informatie van Katwijk blijkt
dat deze verkooppunten 12x per jaar zouden moeten worden gecontroleerd; dit is inclusief controle op
naleving leeftijdsgrenzen. Anders dan bij vergunninghouders (horeca, slijterijen, paracommercie) is het hier
niet noodzakelijk dat de toezichthouder zich van tevoren bekend maakt, al is anonimiteit geen vereiste en
ook niet altijd haalbaar.
De punten waarop gecontroleerd wordt zijn met name:
• naleving leeftijdsgrenzen (wordt gevraagd naar ID-bewijs, ook aan groepen jongeren, en wordt
geen alcohol verkopen als één of meer personen jonger is dan 16 jaar).
• het duidelijk aangeven van leeftijdsgrenzen, onder andere bij de kassa,
• navragen welke procedure die met personeel is afgesproken voor controleren van leeftijd
(identiteitsbewijs vragen, correct controleren, niet verkopen als iemand jonger is dan 16 jaar; bij
groepen jongeren alle jongeren controleren);
• duidelijke scheiding tussen de opstelling van zwak-alcoholhoudende drank en andere dranken.
Inzet boa’s:
• Dit type controle vindt plaats tijdens de openingstijden van de winkel en kost relatief weinig tijd
omdat maar op weinig punten gecontroleerd hoeft te worden.
• Als de controle wordt gebruikt om via observatie vast te stellen of de ondernemer op de door de
DHW voorgeschreven wijze controleert op leeftijd en ook vervolgens daadwerkelijk geen drank
verkoopt als de jongere nog geen 16 is, kost dit mogelijk wat meer tijd.
• Aansluiting bij de APV lijkt de meest voor de hand liggende optie, mits de boa bevoegd is om op te
treden tegen overtredingen binnen voor publiek toegankelijke ruimten.
• Verondersteld mag worden dat de controlebezoeken kunnen worden ingepland in reguliere
surveillance; dit moet dan wel worden afgestemd op tijden dat jongeren deze winkels bezoeken.

2.3.3. Verbod op verkoop van alcohol
De controles op het alcoholverkoopverbod worden uitgevoerd bij alle soorten bedrijven waar geen alcohol
verkocht mag worden. In het huidige boetebesluit wordt overtreding van dit verbod als ernstige
overtreding aangemerkt (illegaal verstrekken van alcohol), en dat betekent dat dit type controle eveneens
in het toezicht op de DHW moet worden meegenomen. Verondersteld mag worden dat de boetes ook op
dit punt aanzienlijk verhoogd zullen worden.
Commerciële verkooppunten die in de DHW worden genoemd, met daarachter de frequentie waarmee
controles worden uitgevoerd (informatie Katwijk):
• tankstations (en winkels verbonden aan tankstations), 4x per jaar;
31

Nalevingspercentage in de derde meting in Katwijk bedraagt 58% voor de supermarkten en 19% voor de cafetaria’s
(inclusief horeca is het nalevingspercentage gemiddeld 29%).
32
Ter illustratie: uit nalevingsonderzoek in Katwijk blijkt dat met name sportkantines, café’s/discotheken en cafetaria’s
slecht scoren, met respectievelijk 10%, 9% en 19%.
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winkels in wegrestaurants (wegrestaurants zelf mogen wel alcohol voor gebruik ter plaatse
verkopen), 4x per jaar;
gezondheidszorginstellingen, scholen, zwembaden; 1x per jaar,
niet-levensmiddelen bedrijven (tenzij er sprake is van een gevarieerd aanbod aan levensmiddelen
en/of tabaksproducten); 1x per jaar,
stadions tijdens wedstrijden betaald voetbal.

Overige illegale verkooppunten:
Hoewel niet expliciet benoemd in de DHW geldt het verbod op verkoop van alcohol ook voor hokken en
keten (zie Handreiking Hokken en keten voor onderscheid tussen commerciële keten, buurtketen en
huiskamerketen.
• In de Handreiking hokken en keten wordt bepleit om een contact-ambtenaar aan te wijzen die een
goede relatie opbouwt met de jongeren. Invalshoek is dat bij commerciële keten en buurtketen
wordt gestreefd naar afbouw van de keet. Alleen huiskamerketen worden gedoogd33, waarbij geldt
dat niet per consumptie betaald mag worden.
Inzet boa’s:
• Aansluiting bij de APV lijkt de meest voor de hand liggende optie, mits de boa bevoegd is om op te
treden tegen overtredingen binnen voor publiek toegankelijke ruimten.
• Verondersteld mag worden dat de controlebezoeken kunnen worden ingepland in reguliere
surveillance.
• Voor de hokken en keten is ook controle nodig op bv. brandveiligheid etc.; dat betekent dat de
controles gecombineerd of in ieder geval afgestemd met andere vormen van toezicht kunnen
plaatsvinden.
2.3.4. Overige niet-periodieke controles die relevant zijn vanuit alcoholmatigingsbeleid jongeren
De controle tijdens evenementen richt zich op de ontheffing die op grond van art. 35 DHW nodig is om
zwak-alcoholhoudende dranken te verkopen, en de beperkingen en voorschriften die aan die ontheffing
zijn verbonden .
• De Handreiking evenementen geeft aan dat met name tijdens het traject van de vergunningverlening, respectievelijk het verlenen van de ontheffing voor het verkopen van alcohol, van belang
is om tot goede afspraken met de ondernemers te komen. Dit is in feite een controle vooraf,
waarbij risico-situaties kunnen worden ingeschat . De controle tijdens evenementen zelf kan
daardoor gerichter en efficiënter worden ingezet en betreft dan vooral de naleving van de
afspraken die over de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zijn gemaakt.
• Een specifieke vorm van evenementen zijn de zogenaamde tent- en schuurfeesten die in sommige
gemeenten worden georganiseerd en specifiek jongeren als doelgroep hebben. Bij 50 bezoekers of
meer, is een vergunning noodzakelijk.

33

er is geen verbod op alcohol achter de voordeur, tenzij tegen betaling. Artikel 42 van de DHW geeft de bevoegdheid
om zonder toestemming van de bewoner een woning binnen te treden als daar bedrijfsmatig of anders dan om niet
alcoholhoudende drank aan particulieren wordt verstrekt, of er redelijke vermoedens zijn dat verstrekking plaatsvindt.
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Anders dan bij vergunningen- en leeftijdscontroles binnen de reguliere horeca en para-commerciële
horeca (dus niet tijdens evenementen) is een hercontrole nadat een overtreding is geconstateerd
vaak niet mogelijk, tenzij het meerdaagse evenementen betreft. Wel kan her-controle kan dan
eventueel wel worden uitgevoerd bij een volgende editie van het betreffende evenement.

Art. 25 van de DHW biedt de gemeenten de mogelijkheid de verkoop van alcohol tijdelijk te verbieden op
bepaalde plaatsen of door bepaalde bedrijven; verder kan een verbod op prijsacties worden
opgenomen34,35.
• dit vergt alertheid op reclames van supermarkten en horeca;
• deze controles kunnen worden meegenomen in de surveillances in het kader van de APV;
• deels kan dit samenvallen met (controle op) evenementen.
Inzet boa’s:
• Omdat bij evenementen ook andere vergunningen nodig zijn, ligt het voor de hand de controle op
de ontheffing te controleren met de controles op de andere vergunningen en aan te sluiten op
bestaand beleid op dit punt.
• Controle op naleving leeftijdsgrenzen: met name bij evenementen gericht op jongeren, is
nalevingscontrole gewenst36.
• Controles tijdens evenementen kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met boa APV en/of
politie.
• Controles op prijsacties kan worden meegenomen tijdens surveillances.
• In dit verband kan ook worden gewezen op de internetsurveillance die door de politie Hollands
Midden wordt uitgevoerd (social media). Te denken valt aan het traceren van evenementen
waarvoor geen vergunningen zijn aangevraagd. Uiteraard is in dit geval ook sprake van andere
vormen van toezicht waarmee samengewerkt kan worden.

34

Winkels: een prijsactie mag maximaal een week duren, de korting mag niet meer dan 30% van de normale prijs zijn.
Horeca: prijsactie mag maximaal 24 uur duren, en de korting mag niet meer zijn dan 40% van de normale prijs.
35
De maximale leeftijd van bezoekers van horecagelegenheden en terrassen is elders in deze handreiking aan de orde
geweest.
36
Op 10 zomerevenementen in de Food Valley regio(Gelderland) die in juli en augustus 2011 plaatsvonden waren alle
20 aankooppogingen door 15 jarige mystery-shoppers succesvol. Het gaat om evenementen zoals lokale straatfeesten,
stedelijke podiumfeesten tot regionale zomerfeesten met bezoekersaantallen uiteenlopend van 200 tot 20.000
bezoekers per evenement. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van de methode mystery-shopping. Factsheet
Naleving leeftijdsgrenzen bij Evenementen Alcohol en Jongeren in de Food Valley regio, Nederlands Instituut voor
Alcoholbeleid / Universiteit Twente, oktober 2011
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2.4.

Specifieke acties nalevingscontrole leeftijdsgrenzen

Anders dan nu door de NVWA gebeurt, is grootschaliger, gerichte inzet op de controle op naleving
leeftijdsgrenzen, pas aan de orde wanneer zich situaties voordoen of locaties bekend zijn waar de pakkans
relatief groot is, met grotere concentraties jongeren, waardoor het ook lastiger is voor de verkoper om
overzicht te houden. De kans op niet-naleving bij grotere drukte neemt naar verwachting toe.
Uitgaansgebieden/evenementen op voor publiek toegankelijke plaatsen
De bevindingen uit de reguliere controles (zoals hierboven beschreven) kunnen aanleiding zijn tot gerichte
acties/campagnes:
• dit kunnen aangekondigde acties zijn of niet aangekondigde acties, in uitgaansgebieden, of bij
evenementen;
• op lokaal niveau kan worden samengewerkt met de politie;
• er kan al dan niet anoniem worden geopereerd (geuniformeerd of niet geuniformeerd);
• ook kan worden overwogen om boa’s vanuit aangrenzende gemeenten in te zetten. Dit vereist
toestemming van de lokale driehoek, en e.e.a. moet in een samenwerkingsovereenkomst worden
vastgelegd;
• Communicatie van voorgenomen acties en in ieder geval van de resultaten naar doelgroepen of de
algemene bevolking is nodig om het belang van alcoholmatigingsbeleid onder de aandacht van het
publiek te brengen en te benadrukken welke prioriteit dit heeft voor de lokale overheid.
Anonieme observatie binnen voor publiek toegankelijke ruimten
Op dit moment en in het eerste jaar nadat de gewijzigde DHW in werking is getreden is anonieme
observatie door de NVWA van toepassing:
• Door de NVWA wordt de controle op leeftijdsgrenzen steekproefsgewijs, of naar aanleiding van een
klacht uitgevoerd. Het gaat om onaangekondigde controles waarbij de controle begint met een
observatie. Dat betekent dat de boa zich van tevoren niet kenbaar maakt bij de alcoholverkoper en
ook niet bekend mag zijn bij de ondernemer. Daarna worden de bevindingen uiteraard wel
teruggekoppeld aan de ondernemer en wordt bij overtreding een boete opgelegd. De NVWA-teams
bestaan uit een senior-boa en assistent-boa’s (studenten in de leeftijd 16-23 jaar) die binnen de
horecagelegenheden de observaties uitvoeren. Bij overtreding wordt de verdere afhandeling door
de senior-boa gedaan .
• Het eerste jaar na invoering van de gewijzigde DHW (dus naar verwachting vanaf 1 januari 2013) is
het in principe mogelijk om een beroep te blijven doen op het NVWA-team. De capaciteit van de
NVWA is echter beperkt, en de inzet zal hoogstwaarschijnlijk zeer tijdig moeten worden
aangevraagd. Dat maakt snel inspelen op een risico-situatie lastig.
Voor gemeenten zijn de volgende opties voor de inzet van anonieme observatie denkbaar:
• Anonieme observatie door eigen gemeentelijke boa’s is lastig te realiseren, omdat –zeker bij een
beperkt aantal boa’s DHW- de betreffende ambtenaar al snel niet meer anoniem zal kunnen
opereren. Op lokaal niveau kan dit enigszins worden opgelost door meerdere ambtenaren de
opleiding boa DHW te laten volgen, waarbij het toezicht op de DHW slechts een deel van het
takenpakket van de betreffende ambtenaar uitmaakt. Er kan dan gerouleerd worden. Deze
oplossing is met name in grotere gemeenten haalbaar.
• Wanneer anonieme observatie met inzet van eigen ambtenaren niet mogelijk is (met name in
kleinere gemeenten) kan worden overwogen met andere gemeenten samen te werken. Boa’s
worden dan buiten de eigen gemeente ingezet voor de anonieme observaties. Dit kan worden
geregeld via een samenwerkingsovereenkomst waarmee de lokale driehoek moet instemmen.
• Een andere (regionale) mogelijkheid is het formeren van een weekend-pool bestaande uit
studenten die tot assistent-controleur zijn opgeleid analoog aan de huidige weekendpool van de
NVWA. De studenten kunnen worden ingehuurd via uitzendbureaus die ook de opleiding regelen.
14
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Deze studenten moeten worden begeleid door een senior-boa. Overwogen kan worden een aantal
boa’s vanuit gemeenten zodanig op te leiden dat zij deze weekendpool kunnen aansturen. Ook in
dat geval is een samenwerkingsovereenkomst nodig voor het bij toerbeurt inzetten van deze
senior-boa’s.
In alle situaties waarin boa’s uit andere gemeenten worden ingezet, zullen goede afspraken over de
overdracht aan de gemeentelijke boa’s moeten worden gemaakt, met name rond de juridische
afhandeling. Dat kan betekenen dat de feitelijke juridsiche afhandeling pas na het weekend
plaatsvindt, en dat de gemeentelijke boa het boeterapport of het procesverbaal moet beoordelen
en zo nodig moet completeren. Er kan een ondergrens worden aangehouden van minimaal drie
geconstateerde overtredingen van het leeftijdsverbod (verstrekken alcohol voor 16-minners,
verstrekken sterke drank aan 16-18 jarigen). Ook moet helder zijn welke informatie wordt
teruggekoppeld zodat de gemeentelijke boa contact kan zoeken met de alcoholverstrekker die in
overtreding was. Jongeren zijn niet strafbaar voor het gebruik van alcohol, maar uiteraard wel voor
openbare dronkenschap en overlast (strafrecht).

Inzet mystery guests: nalevingsonderzoek (monitoring)
Er zijn diverse voorbeelden van nalevingsonderzoek waarbij mystery-guests worden ingezet, bijvoorbeeld
tijdens evenementen, in sportkantines en door supermarkten/avondwinkels en in reguliere horeca. Gelet
op de kosten van een dergelijk onderzoek en het feit dat een dergelijk onderzoek ruim van tevoren gepland
moet worden, lijkt het zinvol dit type onderzoek in te zetten als nulmeting en vervolgmetingen, en niet
zozeer als ‘vinger aan de pols’ nalevingscontrole.
• De Universiteit Twente heeft hiervoor een protocol ontwikkeld37, en er zijn inmiddels meerdere
onderzoeken in verschillende regio’s of gemeenten uitgevoerd, zowel nulmetingen als follow-up,
onder andere ook in Katwijk38.
• Voor deze onderzoeken worden 15-jarige scholieren ingezet, die zorgvuldig worden geselecteerd
op basis van een aantal criteria. Deze scholieren doen vervolgens aankooppogingen, waarbij wordt
gekeken of wordt gecontroleerd op leeftijd, of dit correct gebeurt, en of uiteindelijk daadwerkelijk
verkoop van alcohol plaatsvindt. Ook als (correct) op leeftijd wordt gecontroleerd, blijkt dat toch in
een aantal gevallen alsnog alcohol wordt verkocht.
• De inzet van een eigen boa dhw per gemeente die scholieren / studenten aanstuurt tijdens mystery
guest acties is waarschijnlijk geen haalbare optie. Belangrijk is dat selectie van de mystery guests,
de begeleiding van deze scholieren zorgvuldig gebeurt en dat ook bij de uitvoering van het
onderzoek het protocol correct wordt toegepast. Het is de vraag of de boa dhw voldoende
specifieke deskundigheid heeft om dit op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
• Als dit op gemeentelijk niveau niet haalbaar is, zou kunnen worden overwogen op regionaal niveau
één of meer boa’s specifiek voor deze taak op te leiden, en dit via een samenwerkingsverband te
regelen.
• Dit type onderzoek zal in de toekomst ook door (commerciële) onderzoeksbureau worden
aangeboden, en kan dus door gemeenten mogelijk worden ingehuurd als daartoe concrete
aanleiding bestaat. Daarvoor kunnen middelen worden gereserveerd. Nagegaan zou kunnen
worden welke onderzoeksbureaus daarvoor in de regio Hollands Midden in aanmerking komen.
• Verder is het zinvol om na te gaan of het inzetten van mystery guests kan worden gecombineerd
met preventie en/of maatschappelijke stages van 15-jarige scholieren. Mogelijk kan aansluiting
worden gezocht bij een project als Alcoholvrije school. Dit betekent dat nauw moet worden
samengewerkt met de gemeentelijke ambtenaren volksgezondheid, en/of ook met de GGD en met

37

In het onderzoek uit Zuidoost Brabant (Factsheet te vinden op de website van Laat je niet flessen!) wordt een
beschrijving gegeven van het gehanteerde protocol. Zie bijlage 6
38
STAP/Universiteit Twente: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in de gemeente Katwijk.
Nalevingsonderzoek, derde meting, 2011
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scholen en dat dit zeer zorgvuldig moet gebeuren en begeleid. Uiteraard zullen deze scholieren niet
binnen hun eigen gemeente moeten worden ingezet.
Op grond van ervaringen met dit type onderzoek, uitgevoerd door externe bureaus, wordt opgemerkt dat
goede afspraken moeten worden gemaakt over de rapportage. Voor het gemeentelijk toezicht is het
uitermate belangrijk dat zij weten bij welke verkooppunten overtredingen zijn geconstateerd, zodat zij daar
gericht kunnen handhaven.
Andere vormen van monitoring
Overigens vormen nalevingsonderzoeken met de inzet van mystery-guests niet de enige mogelijkheid om
de effecten van het handhavingbeleid te monitoren. Behalve kwantitatieve resultaten (productie aan
boeterapporten, aantal geïnde boetes, boetebedragen etc), kan worden aangehaakt aan bestaande
enquêtes en panelonderzoeken onder de algemene bevolking of onder doelgroepen (bv. ondernemers of
jongeren39).

2.5.

Inzet gemeentelijk toezicht: bevindingen pilots

De ervaringen met de pilots kunnen niet zondermeer vertaald kunnen worden naar de uitvoeringspraktijk
onder de gewijzigde DHW, omdat de toezichthoudende ambtenaren specifiek voor de pilots werden
ingezet, en daarvoor ook voldoende financiële middelen beschikbaar werden gesteld. Aangezien er geen
extra financiële middelen meekomen bij de overdracht van het toezicht naar de gemeenten, zullen de
gekozen prioriteiten en oplossingen afwijken van de in de pilots ontwikkelde werkwijzen. De evaluatie van
NovioConsult geeft bovendien gemiddelden, en geen voorbeeld-arrangementen. Niettemin is het zinvol om
deze informatie als achtergrondinformatie te presenteren:

Fasering toezicht (opbouw) tijdens de pilot
Globaal kunnen drie fasen worden onderscheiden bij de ontwikkeling van het DHW-toezicht:
1.
Opstartfase: kennis opbouwen, kennismaken met partners40 en inventariseren van het
toezichtgebied. Deze fase duurt 4-8 maanden. N.B.: de opleiding kost ongeveer 6 maanden41;
gedurende die periode waren de toezichthouders nog niet inzetbaar voor controles42.
• Aanvullend hierop merkt de werkgroep op dat in deze fase ingezet moet worden op
inventarisatie en actualisatie van alle vergunningen, ook in relatie tot andere dan de
vergunning in het kader van de DHW (bv. exploitatievergunning en terrasvergunning APV,
milieuvergunningen, bestemmingsplan etc). Tevens zal in deze fase in kaart kunnen worden
gebracht welke hot spots een intensieve benadering vereisen.
2.
Ervaringsfase: pragmatische aanpak in toezichtstrategie met veel eigen initiatief, trial and error in
de aanpak en vergroting van inzicht in de lokale situatie. Deze fase duurt 4-12 maanden.
3.
Bijstellen en verankeren: verscherpen van inzicht in de bestaande situatie, beter ingespeeld raken
op samenwerkingspartners, verbeteren informatievoorziening en direct en gericht reageren op
risico- en probleemsituaties. Deze fase start in het tweede jaar.

39

Een voorbeeld van een panelonderzoek is Jongeren en alcohol - peiling Leids JongerenPanel, gemeente Leiden 2011
(zie voor enkele uitkomsten bijlage 7)
40
Politie, jeugd- en welzijnswerk (verslavingszorg), horeca/(sport)verenigingen, scholen, ziekenhuizen, GGD, andere
gemeenten
41
Het betreft de opleiding voor de toezichthouders van de NVWA. De eerste cursussen bij de ROC’s starten in
september 2012 (zie ook bijlage ….).
42
De opstartfase kan wel worden benut om het vergunningenbestand op orde te krijgen, en om hot spots in kaart te
brengen. Er zijn echter dan nog geen sancties mogelijk door gemeentelijke boa’s, wel door de politie. In het eerste
overgangsjaar kan ook een beroep worden gedaan op de NVWA, voor zover deze daartoe over voldoende capaciteit
beschikt.
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De gemiddelde tijdsbesteding per controle
• Voor de controle van inrichtingen (vergunningencontrole) is de tijdsduur gemiddeld 2,3 uur met
een bandbreedte van 0,75-6 uur; de VNG gaat echter uit van slechts 30 minuten.
• Voor specifieke controle van leeftijdsgrenzen is de tijdsduur gemiddeld 3 uur, met een
bandbreedte van 0,5-8 uur43.
De bandbreedte is dus aanzienlijk en ontstaat volgens Novio Consult door:
• Verschillen in definiëring van toezichtactiviteiten, en daarmee van de tijd die wordt
toegerekend aan een controle/inspectie,
• Variatie in toezichtlocaties. Kleine DHW-inrichtingen waar in één oogopslag is te zien of er wel
of geen jongeren aanwezig zijn, vergt weinig tijd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
evenementen.
o Geografische omvang van de gemeente (reistijden) en concentratie van
inrichtingen/locaties.
o Toezicht door één toezichthouder of door een duo.

Procentuele opbouw tijdsbesteding
Gemiddeld is de tijdsbesteding per onderdeel van de werkzaamheden als volgt:
Voorbereiding toezicht 10%,
Inrichtingencontroles (vergunningen) 20%,
Leeftijdsgrenzen 30%
Opstellen boeterapporten en schriftelijke waarschuwingen
verslaglegging controles
intern overleg, beheer, monitoring, opleiding etc.
overige controles (verbod alcoholverkoop, bv. door
tankstations, etc)

10%
20%
30%
10%
12%
12%
6%

Weekprogramma
Globaal waren de werkzaamheden van van de toezichthouders tijdens de pilots als volg over de week
verdeeld:
• Maandag tot en met woensdag: administratie, overleg, voorbereiding toezicht,
inrichtingencontroles,
• Donderdag en vrijdag: inrichtingencontroles, leeftijdscontroles supermarkten, slijterijen, paracommercie,
• Zaterdag en zondag: leeftijdscontroles horeca, evenementen, para-commercie, supermarkten
en slijterijen.
Veiligheid boa’s
De volgende maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid van de toezichthouders te
waarborgen, met name tijdens leeftijdscontroles buiten kantooruren in uitgaansgebieden waar veel
jongeren aanwezig zijn:
• Werken in tweetallen, of samen met de politie. Vaak is de politie ook in de buurt aanwezig. Nadeel
in kleine gemeenten is dat de politie kan worden weggeroepen.
43

Opgemerkt moet worden dat van de 15 pilots slechts een pilot zich specifiek op leeftijdscontroles richten; bij de
overige 14 pilots werd in eerste instantie ingezet op vergunningencontroles (om het vergunningenbestand up to date
te krijgen) en pas in een later stadium op leeftijdscontroles. De output in termen van waarschuwingen en
boeterapporten laat overigens zien dat ook de enige pilot die zich bezig hield met uitsluitend leeftijdscontroles
uiteindelijk geen boeterapporten heeft uitgeschreven voor niet naleving van de leeftijdsgrenzen, maar wel voor
andere overtredingen. Dit onderstreept dat op gemeentelijk niveau een scherp onderscheid tussen
vergunningencontroles en leeftijdscontroles niet noodzakelijk is.
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2.6.

Doorgeven aan meldkamer politie dat een boa-dhw actief is in een gemeente, zo nodig
gespecificeerd naar gebied en soms naar inrichting,
Het per mobiele telefoon kunnen inroepen van assistentie van politie of andere toezichthouders
die in hetzelfde gebied actief zijn,
Uitwisseling informatie tijdens wekelijkse briefings met andere toezichthouders en onderlinge
afstemming controle-acties.

Berekening benodigde inzet toezichthouders (uren, fte’s): parameters voor een
rekenmodel

Voor een berekening van de benodigde inzet (uren, fte’s) zijn de volgende parameters nodig:
1.
het aantal vergunningen (commerciële horeca, para-commerciële horeca, slijterijen), het aantal
supermarkten en snackbars waar zwak-alcoholhoudende dranken verkocht mogen worden, het
aantal evenementen, en het aantal te controleren verkooppunten waar een verbod op
alcoholverkoop geldt.
2.
de mate waarin jongeren als specifieke klantengroep per verkooppunt zijn aan te merken (hogere
controlefrequentie, meer tijd voor controle nodig); uit de gegevens van Katwijk blijkt dat het om
10% van de café’s gaat, en om 10% van de sportkantines.
3.
eventueel omvang van de groep jongeren die een bepaald verkooppunt bezoekt, als een indicatie
van de tijdsduur per leeftijdscontrole en/of de wenselijkheid om in duo’s te werken.
De NVWA heeft de volgende gegevens aangeleverd over het aantal te controleren locaties in het kader van
de DHW44.

Zuid-Holland Noord
Midden Holland
totaal Hollands Midden

horeca
1.255
481
1.736

sportkantine
188
117
305

slijterij
81
32
113

supermarkt
160
80
240

totaal
1.684
710
2.394

Vooralsnog kan de informatie uit de pilots worden gebruikt om vuistregels op te stellen voor:
4.
tijdsduur controles (onderscheid vergunningen en leeftijdscontroles)45,
5.
procentuele opbouw tijdsbesteding laat zien dat in de pilots 50% van de tijd wordt besteed aan
controles, en 10% aan opstellen schriftelijke waarschuwingen en boeterapporten, en 40% aan
overige werkzaamheden.
Naarmate meer ervaring is opgedaan binnen de regio, respectievelijk binnen afzonderlijke gemeenten,
kunnen de vuistregels worden bijgesteld.
Verdere parameters:
6.
Reistijd per controlebezoek (percentage per gemeente);
7.
De tijdsinzet van leidinggevenden, administratieve ondersteuning etc.. In de pilots werd de
juridische afhandeling uitgevoerd door de NVWA. De afhandeling van een BR kost bij de NVWA:
totaal per boetezaak incl. zienswijze en bezwaar & beroep: 1 uur en 40 minuten, exclusief zienswijze
en bezwaar & beroep: 1 uur. Verondersteld mag worden dat een eventuele strafbeschikking ook via
de juridische afdeling van de gemeente loopt ter controle (correct en volledig ingevuld) voordat de
beschikking wordt doorgestuurd naar bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) door
gemeenten..

44
45

Gegevens per gemeente zijn opgenomen in bijlage 7.
Als de dhw-controle wordt meegenomen tijdens andere controles, is er uiteraard geen sprake van (extra) reistijd.
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8.
9.

De tijd die nodig is voor nalevingshulp buiten de controlebezoeken om. Dit is uiteraard afhankelijk
van de manier waarop nalevingshulp wordt aangeboden.
Opleiding tot boa, aanvullende opleiding, bijscholing.

In een eventueel vervolgtraject kan een dergelijk rekenmodel ten behoeve van de gemeenten in Hollands
Midden worden opgesteld, en desgewenst (met door gemeenten aan te leveren gegevens) worden
ingevuld.
Met name wanneer overwogen wordt om voor anonieme leeftijdsgrenzencontrole (observatie) een
regionale weekend-pool in te zetten, is een dergelijke berekening nodig om inzicht te krijgen in de kosten
en haalbaarheid, en in het gebruik dat individuele gemeenten denken te maken van deze weekend-pool.
Individuele gemeenten kunnen een dergelijk rekenmodel uiteraard ook gebruiken om de tijdsinzet voor
vergunningencontrole te berekenen.

3.

Tot slot

De relatie met de andere handreikingen: visie en ambitie
Er zijn inmiddels vier handreikingen opgesteld voor een aantal situaties waarin handhaving aan de orde
komt. Dit betreft: de Handreiking Para-commerciële alcoholverstrekkers, Handreiking Evenementenbeleid ,
Handreiking Hokken en Keten, en de Handreiking Hangplekken en Zuipschuiten. In deze handreikingen
wordt verwezen naar de Handreiking handhaving. Ook wordt in een aantal handreikingen aangegeven
welke andere wet- en regelgeving relevant is. Bij evenementen betreft dit met name de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening), bij Hokken en keten is er een duidelijke relatie met handhaven op grond van het
bestemmingsplan, de bouwveiligheid en brandveiligheid. Bij hangplekken en zuipschuiten (waarbij
zuipschuiten zijn op te vatten als varende hangplekken) gaat het om openbare orde en overlast (APV) en
om verkeersveiligheid. Inmiddels is mede op basis van deze handreikingen de Regionale Beleidsvisie
Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord opgesteld.
De werkgroep constateert dat gemeenten op dit moment voor de betreffende thema’s
Evenementenbeleid, Hokken en keten en Hangplekken en zuipschuiten al beschikken over mogelijkheden
voor toezicht en handhaving. De gewijzigde DHW biedt daarnaast een aantal extra mogelijkheden (sancties
supermarkten bij drie keer overtreden leeftijdsgrens, strafbaarstelling jongere in bezit van alcohol op voor
publiek toegankelijke plaatsen46, eventueel lokale verordeningen m.b.t. bezoekersleeftijd
horecagelegenheden en terrassen, en prijsacties horeca en winkels).
Als de bestaande handhavingsmogelijkheden onvoldoende benut worden (visie, ambitie, risicoanalyse en
prioriteitsstelling), dan zal er waarschijnlijk ook de additionele mogelijkheden onvoldoende draagvlak zijn.
De werkgroep is in deze handreiking niet ingegaan op de verdere stappen in de beleidscyclus, omdat dit
met name samenhangt met de visie en ambitie ten aanzien van alcoholbeleid, ook afgewogen tegen andere
beleidsambities en tegen het handhavingsbeleid in de gemeenten in bredere zin. Bij de afweging is met
name ook het volksgezondheidsbeleid van belang, gelet op de risico’s die verbonden zijn aan drankgebruik
door jongere, zowel hun eigen gezondheid en ontwikkelingsmogelijkheden, als het risico op verslaving en
alcoholgerelateerde overlast. Toezicht en handhaving in het kader van de DHW is geen losstaande taak,
maar zal bij voorkeur moeten worden geïntegreerd of minimaal moeten worden afgestemd met andere
vormen van toezicht en handhaving, niet alleen vanuit inhoudelijke overwegingen, maar ook vanuit
efficiency-overwegingen en om de administratieve druk op ondernemers te beperken. In dit opzicht is
sprake van een duidelijk andere situatie dan in de pilots, waar extra menskracht kon worden ingezet op
uitsluitend het toezicht DHW.
46

De verplichte lokale verordening paracommercie richt zich op het voorkomen van oneigenlijke concurrentie met de
reguliere horeca. Er is geen (directe) relatie met alcoholmatigingsbeleid m.b.t. jongeren
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De verdere stappen in de beleidscyclus
In het kader van de beleidscyclus handhaving alcoholbeleid zijn de volgende stappen noodzakelijk voordat
toezicht en handhaving geïmplementeerd kunnen worden.
• Risico-inventarisatie en prioriteitstelling: vanuit alcoholmatigingsbeleid gericht op jongeren, is met
name van belang dat wordt geïnventariseerd welke risico-situaties zich in de gemeente voordoen. Te
denken valt aan horeca-gelegenheden (met name para-commerciële horeca, zoals sportkantines) waar
veel jongeren komen, aan evenementen die zich vooral richten op jongeren als doelgroep, aan
supermarkten en andere winkels. Alcoholverstrekkers waarover signalen bekend zijn bij de gemeente
dat zij de leeftijdsgrenzen onvoldoende handhaven, zullen frequenter gecontroleerd moeten worden,
dan degenen die wel adequaat controleren op leeftijd.
• In het handhavingsprotocol van de gemeenten wordt expliciet gemaakt hoe bij constatering van
overtredingen invulling wordt gegeven aan het interventiebeleid.
- Dit kan een bestaand handhavingsprotocol zijn (APV, bijzondere wetten).
- Gemeenten kunnen er ook voor kiezen specifiek voor de DHW een handhavingsprotocol op te
stellen. In een aantal pilots is bijvoorbeeld vastgelegd dat niet direct handhavend wordt opgetreden,
maar dat gezien de achterstand in het vergunningenbestand en de handhaving (een deel van) de
drankverstrekkers op afspraak wordt bezocht om de vergunning door te spreken en gezamenlijk te
kijken naar de stand van zaken in de naleving van de DHW-regelgeving. Daarbij worden de
drankverstrekkers meteen ingelicht over vervolgstappen in het protocol, zoals onaangekondigde
bezoeken om afgesproken verbeteringen te controleren.
- Aan startende horeca-ondernemers kan een eerste geplande afspraak worden aangeboden, waarin
de bovenstaande aanpak wordt gevolgd.
• In de toezichtstrategie wordt vastgelegd welke vormen van toezicht worden ingezet, de wijze waarop
toezicht wordt uitgevoerd en bij welke doelgroepen het toezicht wordt ingezet. In de pilots werd
meestal vooraf geen toezichtstrategie geëxpliciteerd. In vrijwel alle pilots werden werkende weg een
aantal keuzes op hoofdlijnen gemaakt om het toezicht te sturen.
- Bijvoorbeeld een keuze voor een gefaseerde indeling in te bezoeken categorieën drankverstrekkers,
eventueel ook seizoensgebonden.
- In andere pilots werden juist ‘at random’ alle categorieën drankverstrekkers bezocht vanuit de
optiek van gelijke behandeling, en om te zorgen dat het nieuws van de intensievere controles zich
snel over alle categorieën verspreidde.
- In een aantal gemeenten werd aangesloten op bestaand toezicht bij horecabedrijven in het kader
van andere wet- en regelgeving.
Mogelijkheden voor regionale samenwerking
De wenselijkheid c.q. noodzaak tot bovenlokale samenwerking is een afgeleide van de besluitvorming op
gemeentelijk niveau. In deze handreiking is aangegeven dat gezamenlijke inzet van boa’s dhw in principe
mogelijk is, met instemming van de lokale driehoek. Ook is aangegeven in welke gevallen een dergelijke
samenwerking een mogelijke optie is. Het gaat met name om:
1. Gezamenlijke keuze opleidingsinstituut, zo mogelijk ook inhuur op regionaal niveau.
2. Gefaseerd opleiden (één ambtenaar per gemeente per opleidingsronde), waardoor uitwisseling van
kennis- en informatie, en met name ook praktijkervaring, wordt gefaciliteerd,
3. Afstemming beleid ten aanzien van doorverwijzing naar met name CJG en zorgnetwerken,
verwijzing naar bureau Halt, contacten met alcoholverstrekkers, scholen etc.47
4. Samenwerking bij de inzet van boa’s bij anonieme observaties. Daarbij zijn verschillende opties
denkbaar:
47

Op dit moment wordt door VWS met de maatschappelijke actoren gewerkt aan een samenhangend
doelgroepgericht preventiebeleid alcoholgebruik minderjarigen (plan alcohol en jeugd). Dat plan gaat vervolgens na
de zomer naar de Tweede Kamer.
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a. Bij anonieme observaties wordt de boa buiten de eigen gemeente ingezet (uitwisseling),
met name bij kleinere gemeenten kan dit van toepassing zijn;
b. Het opzetten van een regionale weekendpool (eventueel voor Zuid-Holland Noord en
Midden-Holland afzonderlijk). De assistent-boa’s in de weekendpool worden ingehuurd via
een uitzendbureau; de senior-boa’s die deze weekendpool begeleiden kunnen door
gemeenten bij toerbeurt worden geleverd of ingehuurd worden van bv. de
centrumgemeenten. De begeleiding en aansturing van de assistent-boa’s vraagt specifieke
vaardigheden van de senior-boa’s die hiervoor worden ingezet.
5. Afstemming van de manier waarop monitoring plaatsvindt, om te komen tot eenduidige
resultaten,
6. Bij inzet van mystery guests (nalevingsonderzoek) afstemming welk onderzoeksbureau, protocol
etc. wordt toegepast.
7. Eenduidige terugkoppeling van de handhavingsresultaten (inclusief verwijzingen van jongeren naar
CJG, zorgnetwerk, bureau Halt) naar het BOA, ten behoeve van de periodieke bijstelling van de
Regiovisie.
Samen optrekken bij invoering: niet zelf het wiel uitvinden
Regionale samenwerking kan doelmatig zijn bij de invoering van deze voor gemeenten nieuwe taken.
Gemeenten staan immers allemaal voor dezelfde nieuwe taak. Hoe pak je dit aan en wat heb je daar voor
nodig? Deze handreiking is hiervoor een eerste stap. Bij de verdere uitwerking kan (sub)regionale
samenwerking doelmatig zijn. De mogelijkheden hiertoe zullen ambtelijk en bestuurlijk worden verkend.
Werkende weg kan dan antwoord gegeven worden op de hierboven genoemde suggesties om ook bij de
uitvoering wel of niet regionaal samen te werken.
Overgangsfase
De eerste opleidingen bij de ROC’s starten in september 2012 en duren 6 maanden. In Zuid-Holland wordt
de opleiding aangeboden door ROC Zadkine.
Tijdens het eerste jaar na in werking treding van de wet, wordt ondersteuning geboden door het
Expertisecentrum van de nVWA (http://www.handhavingdhw.nl/). Op deze website is informatie te vinden
over het expertisecentrum, de wetswijziging en de gevolgen daarvan. Vanaf 1 september wordt via deze
website ook specifieke informatie over het toezicht en de vergunningverlening in de praktijk (methoden en
technieken) beschikbaar gesteld aan professionals die werkzaam zijn bij gemeenten.
Ook kan in het eerste jaar een beroep worden gedaan op toezichthouders van de nVWA, al is de capaciteit
daarvoor relatief beperkt.
Evaluatie van de wet
Uitgangspunt van de nieuwe wet is de overdracht van het toezicht naar gemeenten. Daarmee komt
interbestuurlijk toezicht te vervallen en krijgen gemeenten het vertrouwen dat zij het beste uitvoering
kunnen geven aan deze nieuwe taak. Voortaan moet dus op lokaal niveau verantwoording worden afgelegd
over de uitvoering van de wet. Daar past niet bij dat de rijksoverheid tot in detail nagaat hoe gemeenten
invulling geven aan die nieuwe taak, maar in de evaluatie wordt gekeken naar de problemen die
gemeenten ervaren bij de uitvoering, de wijze waarop zij de wet hebben geïmplementeerd en wat de
resultaten zijn (bron: stenogram behandeling Eerste Kamer 22 mei 2012).
Tot slot
Deze handreiking wordt door de werkgroep handhaving alcoholbeleid aan het BOA aangeboden
De gewijzigde DHW is op 22 mei 2012 in de Eerste Kamer behandeld en aangenomen. De ingangsdatum is
naar alle waarschijnlijkheid 1 januari 2013.
Een niet onbelangrijk deel van de Eerste Kamer wil de wettelijke leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van
zwak alcoholische drank alsnog verhoogd zien van 16 naar 18 jaar. Daarvoor heeft de PvdA een motie
ingediend, die in elk geval de steun krijgt van de fracties van de SP en ChristenUnie. Deze motie komt
dinsdag 5 juni in stemming.
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Intussen worden in de Tweede Kamer voorbereidingen getroffen voor een initiatiefwetsvoorstel van de
Christen Unie waarin alsnog wordt ingezet op de leeftijdsgrens van achttien jaar, met steun van PvdA en
SGP. Ook het CDA is inmiddels (31 mei 2012) voor het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar.
De Minister heeft in de Eerste Kamer aangegeven dat de leeftijdsgrens van 16 jaar geen principiële zaak is
maar een pragmatische zaak, en dat het demissionaire kabinet een verhoging van deze grens zeker positief
zal bejegenen, mocht dat nog tussen nu en het zomerreces gebeuren. Na het zomerreces is het kabinet
overigens ook nog wel even demissionair. Gemeenten moeten er dus rekening mee houden dat de
leeftijdsgrens in een later stadium alsnog zal worden verhoogd naar 18 jaar.
Een aantal zaken die in het kader van de handhaving nog nader geregeld moeten worden, zijn:
• onder welk domein de boa’s DHW gaan vallen. De taakafbakening binnen en tussen de domeinen
wordt nog geëvalueerd, en waarschijnlijk vervolgens ook bijgesteld; het is aannemelijk dat hierbij
ook rekening wordt gehouden met het toezicht door gemeenten in het kader van de gewijzigde
DHW;
• er is nog geen (concept-) besluit bestuurlijke boetes, en ook is niet bekend welke sancties in het
kader van strafrecht van toepassing zullen zijn. Dat betekent dat het nog niet mogelijk is om de
benodigde interventiematrix in te vullen;
• in de interventiematrix zullen ook de overtredingen op grond van art. 4 (lokale verordening
paracommercie) en art. 25a t/m d (overige verordenende bevoegdheden gemeenten) moeten
worden meegenomen. Pas recent heeft de VNG een modelverordeningen opgesteld, die in april
2012 in concept beschikbaar waren. Naarmate gemeenten onderling sterker verschillen in de mate
van detail bij de uitwerking van deze verordeningen, wordt het lastiger om een eenduidige
regionale interventiematrix op te stellen, en is uitwisselbaarheid van boa’s lastiger (voor zover dit
als optie wordt gezien). Uiteraard betekenen meer gedetailleerde verordeningen ook dat het
toezicht complexer wordt.
Ondanks de genoemde onzekerheden vertrouwt de werkgroep er op dat deze handreiking voldoende
inzichtelijk heeft gemaakt wat onder handhaving en toezicht in het kader van de DHW in principe mogelijk
is en wat er nog aan voorwerk verricht moet worden voordat gemeenten klaar zijn om toezicht en
handhaving ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
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Geraadpleegde bronnen
Wet- en regelgeving Drank- en Horecawet
Huidige wet- en regelgeving
• Drank- en Horecawet
• Besluit van 1 december 2004, houdende vaststelling van boetetarieven voor overtredingen van de
Drank- en Horecawet (Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet)
• Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet Besluit van ??? houdende wijziging van het Besluit
bestuurlijke boete Drank- en Horecawet in verband met de periodieke aanpassing van de
boetebedragen. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ingangsdatum 1 juli 2012
(aanpassing van de bijlage bij het Besluit van 1 december 2004)

•

•

•
•

Openbaar Ministerie: Richtlijn voor strafvordering art. 44a lid 3 Drank- en Horecawet, d.d. 22
november 2010, ingangsdatum 1 januari 2011, einddatum 31 december 2014, Ministerie van
Justitie
Openbaar Ministerie: Richtlijn voor strafvordering Drank- en Horecawet (2011R023) Ministerie van
Justitie en Veiligheid dd. 9 december 2011, ingaande 1 januari 2012 (indexering boetebedragen
met 20%)
Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar geldend op 17-04-2012, vervalt per 31-3-2014,
laatst gewijzigd 10 januari 2011
Brief Minister van Justitie en Veiligheid Datum 5 maart 2012: Voortgang professionalisering toezicht
en handhaving openbare ruimte (evaluatie BOA’s openbare ruimte start eind 2012)

Voorstel wijziging Drank- en Horecawet – stukken Eerste Kamer (situatie per 17 april 2012)
• Eerste Kamer. 32 022. Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van
het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring
van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten.
o Gewijzigd voorstel van wet 30 juni 2011
o Voorlopig verslag van de vaste commissie voor volksgzondheid, welzijn en sport, Vastgesteld 8
november 2011

•
•

o Memorie van antwoord, ontvangen 7 december 2011
o Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport,
vastgesteld 14 februari 2012
o Nadere memorie van antwoord ontvangen 9 maart 2012
Vindplaats van bovenstaande stukken:
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32022_terugdringen_alcoholgebruik#p1
Drank- en Horecawet – geconsolideerde tekst (vergaderstukken VNG 12 april 2012)
Stenogram behandeling Eerste Kamer 22 mei 2012

Overige bronnen: achtergrondinformatie
• Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar; H.
Valkenberg , Stichting Consument en Veiligheid Amsterdam, maart 2012
• Big Eight – Beleidscyclus Handhaving. www.senze.nl
• Factsheet Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in de gemeente Katwijk.
Nalevingsonderzoek, derde meting. STAP/Universiteit Twente, Utrecht/Enschede, maart 2011
• Factsheet Naleving leeftijdsgrenzen bij Evenementen Alcohol en Jongeren in de Food Valley regio;
STAP Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid /Universiteit Twente, Utrecht /Enschede, oktober
2011
• Jongeren en alcohol - peiling Leids JongerenPanel, gemeente Leiden, Gemeente Leiden, Afdeling
Strategie en Onderzoek, BOA, Sociaal en Economisch Beleid, SEB, 2011 (cijfers nog niet in rapport
opgenomen; zie bijlage 7)
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•

NovioConsult. Toezicht Drank- en Horecawet door gemeenten - Bevindingen evaluatieonderzoek,
Nijmegen, 25 januari 2010
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Bijlage 1 Beleidscyclus handhaving – Senze.nl
De Big-8 is een hulpmiddel om tot een cyclisch en sluitend beleidsproces te komen. Senze heeft een visuele weergave
ontwikkeld van dit model. Deze kunt u downloaden in PDF format.

Hieronder worden de stappen uit het model van de BIG 8 en het risicomodel DBC risico toegelicht.
0. Vaststellen visie en doelen
Wat is de visie van de gemeenten op integrale handhaving? Wat zijn de boogde doelen?
1. Inventarisatie handhavingstaken
Teneinde het proces snel te laten verlopen zal Senze op basis van voorhanden stukken en de wensen van de
organisatie een eerste voorstel doen voor de lijst met taken die zal worden meegenomen in de risicoanalyse. Het is
vervolgens aan de organisatie om deze lijst verder aan te vullen en te wijzigen daar waar benodigd. Belangrijk bij het
opstellen van de lijst is de wijze waarop deze geordend wordt. Uit onze praktijk blijkt dat een ordening op basis van
branches/activiteiten goed aansluit bij de beleving in de praktijk.
Resultaat: lijst met activiteiten en taken
2. Bepalen beoordelingscriteria.
Om handhavingstaken te beoordelen is het nodig beoordelingscriteria vast te stellen. In deze stap zullen wij een
voorstel doen en bespreken met de opdrachtgever. De criteria, die zo objectief mogelijk zijn geformuleerd, vormen
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een belangrijke basis voor het model. Met de criteria kunnen de taken uit alle betrokken kleursporen uniform worden
beoordeeld.
Resultaat: lijst met vastgestelde beoordelingscriteria
3. Beoordelen handhavingstaken: workshops risicoanalyse
In deze stap worden de handhavingtaken beoordeeld. Dit is een stevig karwei omdat veel taken bij het invullen zijn
betrokken. In een workshop wordt de systematiek en werkwijze van het risicomodel toelichten. De deelnemers zullen
zelf oefenen met het invullen van het mode. Daarna zijn zij zelf in staat om het model in te vullen. De risicoanalyse
wordt dus in grote mate door de medewerkers zelf ingevuld. Of indien gewenst onder begeleiding van Senze.
Resultaat: ingevuld model, lijst met geprioriteerde activiteiten
4. Naleefgedrag, landelijke, regionale en lokale prioriteiten
Naast de reguliere scores die handhavingstaken in het model krijgen, is er nog een aantal mogelijkheden om de
uitkomsten te beïnvloeden. Zo kan het naleefgedrag worden meegenomen. Een groot naleefgedrag vertaald zich in
een lagere prioriteit. Ook kunnen bestuurlijk/politieke prioriteiten die spelen op landelijk, regionaal of lokaal niveau
worden ingevoerd. Daarmee kunnen prioriteiten handmatig worden aangepast, waarbij de aanpassing zichtbaar blijft.
Resultaat: prioriteiten aangepast aan politieke context
5. Rangorde handhavingstaken
Deze stap geeft het resultaat van alle voorgaande stappen. Uit het model komt een lijst met alle taken die op
verschillende wijzen geordend kunnen worden, bijvoorbeeld op basis van activiteiten, op basis van kleurspoor etc. De
rangorde bepaald welke taak het belangrijkst wordt gevonden en welke taken minder belangrijk worden gevonden, op
basis van de risico-analyse.
Resultaat: rangorde handhavingtaken
6. Opstellen strategieën, stappenplannen en kengetallen
Om te kunnen bepalen hoeveel tijd gemoeid is met het uitvoeren van een bepaalde handhavingstaak, dient er een
strategie voor alle betreffende taken te worden opgesteld, waarin de mate van toezicht en het in te zetten sanctie
instrumentarium bij opvolging aan de orde komt. Voor veel taken kan worden volstaan met een aantal uniforme
aannamen. Zo kunnen activiteiten met een hoge prioriteit 100% of jaarlijks worden gecontroleerd, activiteiten met
een gemiddelde prioriteit 50% of 1 maal per 2 jaar etc. Of deze wijze wordt de prioriteit vertaald naar een
toezichtsintensiteit. Deze kan afwijken van huidige keuzes!
Vervolgens worden stappenplannen opgesteld. In een stappenplan staan de verschillende stappen die nodig zijn om
handhavend op te treden. Zo kan men werken met een controle, waarschuwingsbrief, vooraankondiging, opleggen
bestuursdwang etc. Inzicht in deze stappen is nodig om uniform te werken en om kengetallen te kunnen bepalen.
Kengetallen zijn vaak voorhanden op basis van ervaring. In deze fase zullen kengetallen gebruikt worden om de
hoeveelheid tijd per controle weer te geven. Indien kengetallen niet voorhanden zijn zullen aannames gemaakt
worden. Hier zal ook moeten worden ingeschat hoeveel tijd een integrale controle kost.
Resultaat: keuze van handhavingstrategieën, uitgewerkte en vastgelegde stappenplannen, kengetallen.
7. Match personele capaciteit
De benodigde tijd per activiteit kan vervolgens aan de prioriteitenlijst gekoppeld worden. Op deze manier ontstaat
een overzicht van de voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten benodigde tijd. Vervolgens kan de benodigde
capaciteit vergeleken worden met de beschikbare capaciteit. Vervolgens ontstaat er een proces waarin gekeken gaat
worden in welke mate de organisatie op grond van de aannames en de risicoanalyse haar handhavingstaken adequaat
kan uitvoeren.
Resultaat: overzicht van benodigde capaciteit en beschikbare capaciteit + scenario’s voor het overbruggen van
verschillen hiertussen.
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Stap 8 : opstellen integraal handhavingsplan
Op basis van de in de voorgaande stappen opgedane informatie en gemaakte keuzes wordt een integraal
handhavingbeleidsplan opgesteld dat als basis kan dienen voor het opstellen van de
handhavinguitvoeringsprogramma’s voor de volgende jaren. Het integraal handhavingbeleidsplan geeft een beeld van
het in de vorige fasen doorlopen proces en de resultaten daarvan. Hierbij wordt tevens een link gelegd met de eisen
uit H 5 van de Wabo en de kwaliteititscriteria die worden gesteld aan een robuuste uitvoering van de toezichtstaken.
Resultaat: vastgelegd integraal handhavingsbeleid.
Stap 9: handhavingsuitvoeringprogramma 2012
Op basis van het integraal handhavingbeleidsplan, de bestuurlijke prioritering en de beschikbare capaciteit wordt een
uitvoeringsprogramma voor 2012 opgesteld. Dit geeft inzicht in de uit te voeren taken en de hiervoor benodigde en
beschikbare capaciteit.
Resultaat: vastgesteld uitvoeringsprogramma 2012.
Stap 10: uitvoeren
Een integrale uitvoering van de handhaving is daarmee in 2012 mogelijk geworden, gebaseerd op de prioritering en
beschikbare middelen. De implementatie en cultuuromslag valt formeel buiten de opdracht, maar vormt wel een
onlosmakelijk onderdeel voor een succesvolle implementatie.
Resultaat: integrale handhaving zoals beoogd door de Wabo.
Stap 11: evaluatie
De resultaten van de integrale handhaving worden vergeleken met de doelstellingen. Afwijkingen worden onderzocht
en het geheel wordt gerapporteerd. Op basis van de resultaten van de uitvoering en eventuele bijstelling van de
bestuurlijke prioritering, kan bijsturing plaatsvinden. Actiehouder permanent door de organisatie.
Resultaat:inzicht in realisatie van doelstelling en mogelijkheid tot bijsturing.

27
Agendapunt A.6 Bijlage A AB VRHM 8-11-2012

Bijlage 2 Opleiding toezichthouders Drank- en Horecawet
04/12

Beroepsprofiel
Naast de reguliere taken van de gemeentelijk toezichthouders, omvatten de taken in het kader van de
Drank- en Horecawet (DHW) het toezicht op vrijwel de gehele DHW. Dit betekent de controle van het
vergunningenstelsel als ook de verkoopverboden en in het bijzonder de leeftijdsgrenzen in de horeca
(inclusief sportkantines en andere niet-commerciële horeca) en de detailhandel.
Doel
De cursus heeft als doel uw kennis en vaardigheden ten aanzien van het toezicht op de Drank- en
Horecawet te vergroten, ten behoeve van het behalen van het examen. Doelgroep De cursus is bedoeld
voor uitvoerende en aspirant toezichthouders Drank- en Horecawet van gemeenten die tevens beschikken,
of gaan beschikken, over een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bevoegdheid binnen Domein I
(Openbare ruimte) of Domein II (Milieu en Welzijn). Instroomeisen Om deel te nemen aan deze cursus
dient u minimaal te functioneren op mbo-niveau 3. Aanstelling
Om te kunnen functioneren als toezichthouder dient u door de burgemeester officieel aangewezen te
worden. Tevens dient u te beschikken, of gaan beschikken, over een geldig BOA certificaat. Daarnaast dient
u het centraal examen dat is vastgesteld en gekwalificeerd door de examencommissie van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met voldoende resultaat af te ronden.
Opbouw
De cursus bestaat uit 3 modules, gedurende in totaal 24 dagdelen à 3 klokuren.
Module 1: Drank- en Horecawet algemeen (12 dagdelen)
•
•
•
•
•
•

Introductie deelnemers
Uitleg opleiding
Achtergrond kader
DHW definities, belangrijkste artikelen (niet) vergunningplichtige bedrijven, het werkveld
Theorie toezicht en opsporing en bevoegdheden
Theorie boeterapport

Module 2: Leeftijdsgrenzen (8 dagdelen)
•
•
•

Methodiek Leeftijdsgrenzen
Productkennis
Theorie boeterapport

Module 3: Andere artikelen DHW en examentraining (4 dagdelen)
•
•
•
•

Nieuwe gemeentelijke bevoegdheden
Effectieve maatregelen in integraal alcoholbeleid
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de gehele stof
Examentraining
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•

Evaluatie

De cursus is voornamelijk examengericht. Er wordt enige aandacht besteed aan de noodzaak van soft-skills,
maar deze worden niet als zodanig getraind. Het ROC kan hiervoor extra modules aanbieden.
Examinering
Na afloop van de cursus wordt een centraal examen afgenomen dat is vastgesteld en gekwalificeerd door
de examencommissie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit examen bestaat uit twee delen
(theorie en boeterapport). U dient beide onderdelen met voldoende resultaat af te ronden.
Einddocument
Na het behalen van het centrale (theoretisch) examen ontvangt u namens de examencommissie van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het certificaat Toezichthouder Drank- en Horecawet van het
ROC.
Startdata, prijzen en locaties
De cursusprijs Toezichthouder Drank- en Horecawet is € 2200,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal en 1
examen. De cursus is vrijgesteld van BTW.
U kunt zich via de cursuskalender aanmelden voor bovengenoemde cursus (inclusief examen) bij één van
de deelnemende Regionale Opleidingscentra (ROC’s)48. U kunt zich via de examenkalender aanmelden voor
het centrale examen.

Bron: http://www.friesepoort.com

48

Voor Zuid-Holland is dit ROC Zadkine. Op dit moment (31 mei 2012) staat op hun website nog geen informatie over
de cursus toezichthouder DHW.
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Bijlage 3 Regelgeving boa’s (selectie Circulaire dd. 10 januari 2011)

2.2. Eisen aan boa’s - 2.2.1. In bezoldigde overheidsdienst
Gelet op de grote impact die het gebruik van opsporingsbevoegdheid en geweldsmiddelen op
burgers en ondernemingen kan hebben blijven deze bevoegdheden een privilege voorbehouden
aan de overheid. Dit betekent dat boa’s in beginsel in bezoldigde dienst moeten zijn van een
publiekrechtelijk rechtspersoon of een privaatrechtelijk rechtspersoon die voldoet aan de
navolgende voorwaarden.
o

o

o

o

o

1. De rechtspersoon is een overheidslichaam of is volledig in handen van een
overheidslichaam. In het geval van een BV of NV is hiervan sprake indien de aandelen
volledig in handen zijn van de overheid (van bijvoorbeeld één of meer gemeenten). In het
geval van een stichting of vereniging dienen in de statuten te zijn opgenomen dat het
stichtings- of verenigingsbestuur wordt gevormd door afgevaardigden van een
overheidslichaam die de stichting of vereniging heeft opgericht.
2. Indien er voor een stichting of vereniging als rechtsvorm wordt gekozen, mogen er geen
private partijen in het (dagelijks dan wel stichtings- of verenigings)bestuur van de stichting
of vereniging participeren. Tevens dienen de bestuursposities functiegebonden te zijn. Dat
wil zeggen dat, indien er bijvoorbeeld een burgemeester in het bestuur zitting heeft, hij die
functie ambtshalve bekleedt en niet als privé-persoon.
3. De democratische controle op de rechtspersoon dient gewaarborgd te zijn opdat de
democratische controle op de handhavings- en opsporingsactiviteiten van de
rechtspersoon in volle omvang uitgeoefend kan worden (hiertoe dienen tevens de
voorwaarden 1 en 2).
4. De lokale driehoek dient in te stemmen met het onderbrengen van de betreffende boataken in de betreffende rechtspersoon. Het is raadzaam om voor de organisatorische
inbedding instemming van de lokale driehoek te vragen. Dit sluit aan op het vereiste van
inbedding in het lokale veiligheidsbeleid.
5. De boa’s dienen onder operationele regie van de politie te werken.

2.3. Toezicht op boa’s
De kwaliteit van de strafrechtelijke handhaving door de boa’s dient te worden gemonitord door de
toezichthouder en de direct toezichthouder. Dit om twee redenen:
o
o

– om de kwaliteit van de opsporing door de boa’s te kunnen monitoren en te waarborgen;
– om mede daardoor optimaal gebruik te kunnen maken van het grote
opsporingspotentieel van de boa’s.

Daar waar een boa opsporingshandelingen verricht, is hij voor dit optreden verantwoording
verschuldigd aan de officier van Justitie. Vanwege deze gezagsrelatie is er met betrekking tot de
regeling van het toezicht over de boa gekozen een hoofdofficier van justitie als toezichthouder aan
te stellen. De mogelijke aanwijzingen van de toezichthouder betreffen het functioneren van de boa
in meer algemene zin, onder meer gerelateerd aan de eisen van de wet en het BBO.

30
Agendapunt A.6 Bijlage A AB VRHM 8-11-2012

In de uitoefening van het dagelijks toezicht op de boa met betrekking tot een juiste uitoefening van
opsporingsbevoegdheden, een goede samenwerking met de politie, de naleving van de instructie
en deels ook het onderricht, is voorzien met de benoeming van een direct toezichthouder. In de
regel zal dit een korpschef van een regionaal politiekorps zijn.
3.4. Landelijke opsporingsbevoegdheid
In het nieuwe bestel worden alle boa’s landelijk opsporingsbevoegd gemaakt waardoor
samenwerking tussen gemeenten (op piekmomenten) veel eenvoudiger is. Hierdoor kunnen
afspraken worden gemaakt over de inzet van boa’s op regionaal niveau. Aan de mogelijkheid om
landelijk te werken worden voorwaarden gesteld. De boa onthoudt zich – zoals een
politiefunctionaris – in principe van optreden buiten zijn gebied van aanstelling. Hij mag alleen dan
optreden buiten zijn eigen gebied, indien dat gebeurt in overleg met het bevoegde gezag (de lokale
driehoek) en – indien van toepassing – in overleg met het bevoegd gezag van een eventueel ander
gebied dan het gebied van aanstelling. Het is de taak van de toezichthouder en direct
toezichthouder om het bevoegd gezag van de betreffende gebieden te informeren. Deze
afstemming dient te worden vastgelegd in een samenwerkingovereenkomst. Hierin moet staan
welke partijen met elkaar gaan samenwerken, hoe wordt omgegaan met het gebruik van
politiebevoegdheden en geweldsmiddelen, wie de direct toezichthouder en toezichthouder zijn en
of het bevoegd gezag is geïnformeerd. Het is aan de betreffende partijen welke afspraken zij nog
meer willen vaststellen in de overeenkomst (bijvoorbeeld aantal boa’s). Bijlage C-I bevat een
voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst welke ten grondslag kan liggen aan een
samenwerkingsverband.
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Bijlage 4 Voorbeeld inhoud samenwerkingsconvenant boa’s
Partij I: gegevens werkgever en welke boa’s het betreffen (personalia, functie, boa akten)
Partij II: gegevens werkgever en welke boa’s het betreffen (personalia, functie, boa akten)
Partijen komen overeen de taken, zoals deze zijn opgenomen in het Besluit Buitengewoon
Opsporingsambtenaar, onder eindverantwoordelijkheid te brengen van partij I.
Het betreft de volgende artikelen:
Art. 9 lid 1 werkgever dient een aanvraag tot het verlenen van de akte in etc.
Art. 41 lid 1 werkgever verschaft de toezichthouder(s) en de direct toezichthouder(s) alle door hen
gewenste informatie met betrekking tot de in dienst zijnde werkzame buitengewoon
opsporingsambtenaar.
Art. 42 werkgever zendt terstond een afschrift van een klacht over het optreden van een buitengewoon
opsporingsambtenaar betreffende de uitoefening van diens bevoegdheden als buitengewoon
opsporingsambtenaar aan de toezichthouder en de direct toezichthouder.
Bij de afhandeling van de klacht neemt de werkgever het oordeel van de toezichthouder over de
rechtmatigheid en behoorlijkheid van de uitoefening van die bevoegdheden in acht.
Partijen komen verder overeen (ruimte voor andere afspraken)
De betreffende boa’s zijn hierbij bevoegd om te handhaven binnen het volgende gebied (geografisch): ...
Het bevoegd gezag van de regio ... en (indien van toepassing) de regio (...) is d.d. akkoord gegaan met deze
overeenkomst.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de 2 betrokken partijen
op elk moment opgezegd worden.
Dit opzeggen gebeurt schriftelijk bij de regionaal coördinator BOA’ van de Regiopolitie ....
(betreffende politiekorps)
Plaats en datum

Partij I

partij II

Naam werkgever naam werkgever
Gezien en akkoord: de betrokken toezichthouders en direct toezichthouders
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Bijlage 5 Overtredingen DHW – geconsolideerde wettekst op basis
wijzigingsvoorstellen
Artikel 3 Rechtsgeldige vergunning
Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester het horecabedrijf of
slijtersbedrijf uit te oefenen.
Artikel 4 Lokale verordening para-commercie ter voorkoming van oneerlijke mededinging
1. Bij gemeentelijke verordening worden ter voorkoming van oneerlijke mededinging regels gesteld
waaraan para-commerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van
alcoholhoudende drank.
2. Bij zodanige verordening is het de gemeente toegestaan rekening te houden met de aard van de paracommerciële rechtspersoon.
3. De in het eerste lid bedoelde regels hebben in elk geval betrekking op de volgende onderwerpen:
a. de tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt;
b. in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
c. in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de
activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.
4. De burgemeester kan met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een
aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de bij of krachtens dit
artikel gestelde regels.
5. De ontheffing, of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.
Artikel 9 Reglement para-commercie
1. Het bestuur van een para-commerciële rechtspersoon stelt voor het verkrijgen van een vergunning tot
uitoefening van het horecabedrijf een reglement vast dat waarborgt dat de verstrekking van
alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze
geschiedt.
2. In het reglement wordt vastgelegd:
a. welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale
hygiëne die barvrijwilligers krijgen om te kunnen voldoen aan de eis gesteld in artikel 24, tweede lid onder
c;
b. de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement.
3. De para-commerciële rechtspersoon houdt een registratie bij van de barvrijwilligers die de in het tweede
lid bedoelde voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan is in de
inrichting aanwezig.
4. Het reglement of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking
tot de inhoud van het reglement.
Artikel 12
1. Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse anders dan in een in de
vergunning vermelde horecalokaliteit of anders dan op een in de vergunning vermeld terras, tenzij het
betreft het vanuit zodanige lokaliteit afleveren van alcoholhoudende drank op bestelling in hotelkamers
ingericht voor nachtverblijf of het verstrekken van alcoholhoudende drank door het in dergelijke
hotelkamers beschikbaar te stellen.
2. Het is verboden sterke drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatseanders dan in een
slijtlokaliteit die in de vergunning is vermeld.
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Artikel 13
1. Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras alcoholhoudende drank te verstrekken voor
gebruik elders dan ter plaatse.
2. Het is verboden in een slijtlokaliteit alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse,
tenzij het betreft verstrekking om niet door een persoon die in die slijtlokaliteit dienst pleegt te doen en die
verstrekking tot doel heeft een klant die daarom verzoekt een alcoholhoudende drank die in dat
slijtersbedrijf verkrijgbaar is te laten proeven.
Artikel 14
1. Het is verboden een slijtlokaliteit gelijktijdig in gebruik te hebben voor het verrichten van andere
bedrijfsactiviteiten dan die welke tot het slijtersbedrijf behoren dan wel toe te laten dat daarin zodanige
activiteiten worden uitgeoefend.
2. Het is verboden een horecalokaliteit of een terras tevens in gebruik te hebben voor het uitoefenen van
de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of het uitoefenen van een van de in het derde lid genoemde
activiteiten, dan wel toe te laten dat daarin
zodanige handel wordt of zodanige activiteiten worden uitgeoefend, tenzij het betreft de verkoop van
etenswaren die voor consumptie gereed zijn.
3. De in het tweede lid bedoelde activiteiten zijn:
a. het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van een openbare verkoping, als
bedoeld in artikel 1 van de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen;
b. het bedrijfsmatig aanbieden van diensten, uitgezonderd diensten van recreatieve en culturele aard;
c. het bedrijfsmatig verhuren van goederen;
d. het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen.
4. Onder diensten van recreatieve aard als bedoeld in het derde lid, onder b, wordt niet verstaan het
aanbieden van kansspelen, met uitzondering van het aanwezig hebben van speelautomaten als bedoeld in
Titel Va van de Wet op de kansspelen.
Artikel 15
1. Het is verboden de kleinhandel, met uitzondering van de kleinhandel in condooms en damesverband, of
de zelfbedieningsgroothandel of een in artikel 14, derde lid, genoemde activiteit, uit te oefenen in een
lokaliteit behorende tot een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, indien het publiek
uitsluitend toegang heeft tot die lokaliteit door een lokaliteit te betreden waar alcoholhoudende drank
aanwezig is.
2. Het is verboden dat een slijtlokaliteit in verbinding staat met een ruimte waarin de kleinhandel of
zelfbedieningsgroothandel of enige in artikel 14, derde lid, genoemde activiteit wordt uitgeoefend, tenzij is
voldaan aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorschriften.
Artikel 16
Het is degene, die bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekt, verboden daartoe
automaten, waaruit de afnemers zelfstandig zodanige drank kunnen betrekken aanwezig te hebben, tenzij
deze zich bevinden in hotelkamers, ingericht voor nachtverblijf, welke deel uitmaken van een inrichting
waarin het horecabedrijf rechtmatig wordt uitgeoefend.
Artikel 17
Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter
plaatse aan particulieren te verstrekken of af te leveren anders dan in een gesloten verpakking, die niet
zonder kenbare beschadiging kan worden geopend.
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Artikel 18
1. Het is verboden in de uitoefening van een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf zwak-alcoholhoudende
drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken.
2. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ten aanzien van het verstrekken in:
a. een winkel waarin in overwegende mate levensmiddelen of tabak en aanverwante artikelen of
uitsluitend zwak-alcoholhoudende dranken al dan niet tezamen met alcoholvrije dranken worden verkocht;
b. een warenhuis met een levensmiddelenafdeling met een vloeroppervlakte van tenminste 15 m² waarop
een gevarieerd assortiment aan verpakte en onverpakte eetwaren wordt verkocht;
c. een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin hoofdzakelijk gerede eetwaren voor gebruik
ter plaatse en elders dan ter plaatse plegen te worden verkocht, niet zijnde een horecalokaliteit.
3. Zwak-alcoholhoudende dranken zijn in de gevallen bedoeld in het tweede lid, zodanig in de besloten
ruimte geplaatst, dat deze dranken voor het publiek duidelijk te onderscheiden zijn van alcoholvrije
dranken. Alcoholvrije alternatieven voor bier en wijn behoeven niet te worden onderscheiden van zwakalcoholhoudende dranken.
Artikel 19
1. Het is verboden, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of van het partijencateringbedrijf gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank op
bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren. Onder partijen-catering wordt
verstaan het, gepaard gaande met dienstverlening, bedrijfsmatig verstrekken van gerechten en dranken
voor gebruik bij besloten partijen op een door een opdrachtgever te bepalen plaats, die slechts incidenteel
beschikbaar is voor dergelijke partijen.
2. Het is verboden gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor zwak-alcoholhoudende drank
en zwak-alcoholhoudende drank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van
particulieren, anders dan vanuit:
a. een niet voor publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin overeenkomstige bestellingen plegen te
worden aanvaard, niet zijnde een horecalokaliteit;
b. een ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid;
c. een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend.
Artikel 19a: three strikes out leeftijdsgrenzen
1. De burgemeester kan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een bedrijf exploiteert als bedoeld
in artikel 18, tweede lid, of artikel 19, tweede lid, onder a, en die in een periode van 12 maanden drie maal
artikel 20, eerste lid, heeft overtreden, de bevoegdheid ontzeggen zwak-alcoholhoudende drank te
verkopen vanaf de locatie waar bedoeld gedrag heeft plaatsgevonden.
2. De ontzegging wordt opgelegd voor ten minste een week en ten hoogste 12 weken.
3. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van een
krachtens dit artikel opgelegde ontzegging.
Artikel 20 leeftijdsgrenzen
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een
persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als
bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens
begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is
vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
2. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken aan een persoon van
wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de
eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van sterke drank aan een persoon van wie is
vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor
eenpersoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

35
Agendapunt A.6 Bijlage A AB VRHM 8-11-2012

3. Het is verboden in een slijtlokaliteit de aanwezigheid toe te laten van een persoon van wie niet is
vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, anders dan onder toezicht van een persoon van
21 jaar of ouder.
4. De vaststelling, bedoeld in het eerste tot en met derde lid:
a. geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de
identificatieplicht, dan wel op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen andere
wijze;
b. blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
5. Bij de voor het publiek bestemde toegang tot een horecalokaliteit, een slijtlokaliteit, een ruimte als
bedoeld in artikel 18, tweede lid, of een vervoermiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet
alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden aangegeven
welke leeftijdsgrens of leeftijdsgrenzen gelden. Bij regeling van Onze Minister kunnen daaromtrent nadere
regels worden gesteld of modellen worden vastgesteld.
6. (strafrecht, geen boete) Het is verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit of op een terras de
aanwezigheid toe te laten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder
invloed van andere psychotrope stoffen verkeert.
7. (strafrecht, geen boete) Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed
van andere psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit.
Artikel 21 (strafrecht, geen boete)
Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken, indien
redelijkerwijs moet worden vermoed, dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid
zal leiden.
Artikel 22 Verbod alcoholverkoop
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken:
a. op plaatsen waar brandstof voor middelen van vervoer aan particulieren wordt verstrekt en in winkels
die aan een benzinestation zijn verbonden;
b. in winkels die verbonden zijn aan een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend gelegen
langs een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 als autoweg aangeduide weg;
c. in ruimten gelegen langs een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 als autosnelweg aangeduide weg,
tenzij het betreft het verstrekken van
alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse in een horecalokaliteit of op een in de onmiddellijke
nabijheid van een horecalokaliteit gelegen terras, en in die inrichting hoofdzakelijk warme maaltijden voor
directe consumptie ter plaatse worden verstrekt.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van
alcoholhoudende drank worden verboden:
a. in stadions of bij die maatregel aangewezen delen daarvan, in gebruik bij organisaties van betaald
voetbal, gedurende de tijd dat zij in verband met wedstrijden van betaald voetbal voor het publiek geopend
zijn;
b. in gebouwen of in die maatregel aangewezen delen daarvan, die in gebruik zijn bij instellingen op het
terrein van de gezondheidszorg en het onderwijs en in zwembaden.
3. Een krachtens het tweede lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking
dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt
onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.
Artikel 24 Afwezigheid leidinggevenden in horeca, slijterij, para-commercie
1. Het is verboden een horecalokaliteit of een slijtlokaliteit voor het publiek geopend te houden indien in
de inrichting niet aanwezig is:
a. een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in artikel 29, tweede
lid, met betrekking tot die inrichting of een andere vergunning van dezelfde vergunninghouder of b. een
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persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 30a, eerste lid, is gevraagd, mits de ontvangst van die
aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.
2. In afwijking van het eerste lid is het een para-commerciële rechtspersoon verboden een horecalokaliteit,
gedurende de tijd dat daar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, geopend te houden, indien in de
inrichting niet aanwezig is:
a. een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in artikel 29, tweede
lid, met betrekking tot die inrichting of een andere vergunning van dezelfde vergunninghouder of b. een
persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 30a, eerste lid, is gevraagd, mits de ontvangst van die
aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist of c. een barvrijwilliger die een
voorlichtingsinstructie als bedoeld in artikel 9, tweede lid, heeft gekregen.
3. Het is verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit, gedurende de tijd dat daarin dranken worden
verstrekt, personen jonger dan 16 jaar dienst te laten doen. 4. Indien dit voor de naleving van artikel 20,
eerste tot en met vierde lid, noodzakelijkis, kan bij algemene maatregel van bestuur de leeftijd, genoemd in
het derde lid, op 18 jaar worden gesteld, met dien verstande dat zulks alsdan niet geldt voor personen die
alcoholhoudende drank verstrekken in het kader van een in de maatregel aan te geven beroepsopleiding.
Artikel 25
1. Het is degene die, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of horecabedrijf, een
ruimte voor het publiek geopend houdt, verboden:
a. in die ruimte alcoholhoudende drank aanwezig te hebben, tenzij dit geschiedt ten dienste van het
rechtmatig in die ruimte bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwakalcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse, mits deze drank zich bevindt in een verpakking
die voldoet aan de bij artikel 17 gestelde eis;
b. in de voor het publiek niet toegankelijke delen van die ruimte alcoholhoudende drank in voorraad te
hebben, tenzij het betreft:
1°. het in voorraad hebben van zwak-alcoholhoudende drank ten dienste van het in de rechtmatige
uitoefening van een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf bedrijfsmatig aan particulieren verstrekken van
deze drank voor gebruik elders dan ter plaatse, mits deze drank zich bevindt in een verpakking die voldoet
aan de bij artikel 17 gestelde eis;
2°. het in voorraad hebben van alcoholhoudende drank ten dienste van het uitoefenen van een bedrijf,
waarin waren uit onder meer alcoholhoudende drank plegen te worden vervaardigd.
2. Het is degene die, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het horecabedrijf, een ruimte voor
publiek geopend houdt, verboden toe te laten dat in die ruimte alcoholhoudende drank wordt genuttigd.
Dit verbod geldt niet, indien er sprake is van de uitzondering bedoeld in artikel 13, tweede lid.
3. Het is degene die een vervoermiddel gebruikt voor het rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel
verboden daarin, daarop of daaraan alcoholhoudende drank aanwezig te hebben, tenzij het betreft een
vervoermiddel dat wordt gebruikt voor:
a. het rechtmatig aan particulieren afleveren van alcoholhoudende drank op bestelling;
b. het binnen het vervoermiddel verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank in het kader van het
rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel overwegend bestaand uit de handel in een gevarieerd
assortiment levensmiddelen en kruideniersartikelen.
Artikel 35 – Ontheffing evenementen
1. De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op aanvraag
ontheffing verlenen van het in artikel 3 voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod, bij een
in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten
periode van ten hoogste twaalf dagen, mits de verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een
persoon die:
a. de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt;
b. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.
De naam van deze persoon staat op de ontheffing vermeld.
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2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften
worden verbonden.
3. Ten aanzien van een ontheffing is artikel 31, eerste lid, onder a en c, van overeenkomstige toepassing.
4. De ontheffing, of een afschrift daarvan, is ter plaatse aanwezig.
5. Een burgemeester kan naar aanleiding van een aanvraag voor ontheffingen als bedoeld in dit artikel,
voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, besluiten één
ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank telkenmale geschiedt onder
onmiddellijke leiding van dezelfde persoon.
Artikel 38
Het is verboden ter zake van een aanvraag om een vergunning of een ontheffing onjuiste of onvolledige
gegevens te verstrekken.
Artikel 45 (Strafrecht, geen boete)
1. Het is degene die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, verboden op voor het publiek
toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben,
met uitzondering van plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor
gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt.
2. Overtreding van het eerste lid wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.
3. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
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Bijlage 6 Protocol mystery guests
Werving mystery guests
Aan het nalevingsonderzoek (in Zuidoost Brabant) hebben in totaal 8 jongeren (4 jongens en 4 meisjes) van 15 jaar
deelgenomen. Werving van de jongeren is gebeurd via een middelbare school in de desbetreffende regio. De selectie
van de jongeren is gebaseerd op lengte en gewicht (binnen 95% betrouwbaarheidsinterval van het TNO Groeionderzoek), beschikbaarheid op de dagen van het onderzoek, woonplaats, uiterlijke kenmerken (geen extreem
uiterlijk), en geschiktheid voor het uitvoeren van de onderzoekstaak (inschatting docent). De ouders of verzorgers van
de jongeren hebben schriftelijk toestemming verleend voor deelname van hun kind. Voor hun deelname ontvingen de
jongeren een onkostenvergoeding.

ONDERZOEKSBEGELEIDERS
Tijdens alle bezoeken zijn de minderjarige mysteryshoppers begeleid door onderzoeksbegeleiders van de Universiteit
Twente. Naast de begeleiding van de jongeren waren deze onderzoeksbegeleiders verantwoordelijk voor het bewaken
van het onderzoeksprotocol tijdens alle bezoeken.

PROCEDURE
De mysteryshoppers zijn voorafgaand aan de bezoeken getraind in het uitvoeren van de bezoeken in de
verkooppunten volgens een vast onderzoeksprotocol. Er werden twee protocollen gehanteerd: een protocol voor
supermarkten, waar alcohol in gesloten verpakking (bijvoorbeeld een flesje of een blikje bier) kan worden aangekocht
en een protocol voor (overige) horeca en sportkantines waar alcohol open kan worden aangekocht (bijvoorbeeld bier
in een glas).
Onderzoeksprotocol 1: Alcohol in gesloten verpakking
De mysteryshopper ging alleen het verkooppunt binnen en pakte (of vroeg) een eenheid zwakalcoholhoudende drank
uit de schappen en begaf zich naar de kassa. De mysteryshopper is geïnstrueerd om de meest linker geopende kassa
te nemen (uitsluiting van bias). Hier diende hij/zij op een aantal omgevingsvariabelen te letten: het totale aantal
kassa’s in het verkooppunt (dit geeft een indicatie van de grootte van het verkooppunt), het aantal kassa’s dat open is
tijdens het bezoek, het aantal mensen voor in de rij bij aansluiten (om de drukte binnen het verkooppunt te
registreren), de aanwezigheid van stickers of posters die wijzen op de geldende leeftijdsgrenzen ten opzicht van de
verkoop van alcoholhoudende drank en het geslacht en de geschatte leeftijd van de verkoper. Indien de verkoper naar
de leeftijd vroeg loog de jongere over zijn of haar leeftijd (door aan te geven dat hij/zij 16 jaar is). Indien een verkoper
om identificatie vroeg om zo de leeftijd van de jongere vast te stellen, liet de jongere zijn/haar eigen, echte ID-kaart
zien. Na het eventueel weigeren van de aankoop ging de mysteryshopper niet in discussie en begaf zich naar de
onderzoeksbegeleiders die buiten het verkooppunt stonden te wachten. Na het eventueel accorderen van de aankoop
door de verkoper, betaalde de jongere voor het product en leverde het aangekochte product (buiten het
verkooppunt) in bij de onderzoeksbegeleiders. Na afloop van elk bezoek rapporteerde de mysteryshopper de zojuist
opgedane ervaringen door het invullen van een uitgebreide checklist.
Onderzoeksprotocol 2: Open alcohol
Bij een aankooppoging van open alcohol in horecagelegenheden en sportkantines gingen twee mysteryshoppers (één
jongen en één meisje) het verkooppunt binnen en bestelden aan de bar twee bier. Ook bij de bezoeken binnen dit
protocol zijn de diverse omgevingsfactoren, zoals genoemd in onderzoeksprotocol 1, gedocumenteerd, dienden de
mysteryshoppers te liegen over hun leeftijd als daar naar gevraagd werd en lieten zij hun eigen ID-kaart zien als daar
om gevraagd werd. Bij het weigeren van de aankoop verlieten de mysteryshoppers direct het verkooppunt. Bij een
succesvolle aankooppoging verlieten de mysteryshoppers eveneens het verkooppunt (gebruikmakend van een
smoes). Het aangekochte product is (uiteraard) niet genuttigd en achtergelaten in het verkooppunt. Eenmaal terug bij
de onderzoeksbegeleiders rapporteerden de mysteryshoppers hun bevindingen.
Ten opzichte van de eerdere onderzoeken in Zuidoost-Brabant is ‘Onderzoeksprotocol 2: Open alcohol’ in het
onderzoek van dit jaar gewijzigd. In plaats van dat de mysteryshopper met een onderzoeker (van ongeveer 25 jaar
oud) het verkooppunt (horecagelegenheid of sportkantine) inging, gaan nu twee mysteryshoppers (beide 15 jaar) het
verkooppunt binnen. Het nieuwe protocol geeft een betrouwbaarder beeld van de naleving dan het oude
onderzoeksprotocol.
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Bron: Alcoholverkoop aan jongeren, regio Zuidoost-Brabant. Jim Krokké MKSc, Dr. Joris van Hoof. Universiteit Twente,
2011

Bijlage 7 Leids JongerenPanel: Alcohol
Heb jij wel eens voorlichting gehad over de risico’s van alcoholgebruik?
Denk je dat jongeren minder alcoholische dranken gaan drinken als zij de
risico’s van overmatig drankgebruik kennen?
3 Denk je dat als iemand in een klas vertelt over zijn / haar slechte ervaringen
met alcohol dat ervoor zorgt dat jongeren minder alcohol gaan drinken?
Ken jij één of meer van deze landelijke campagnes over alcohol?
Denk je dat jongeren minder alcoholische dranken gaan drinken door deze
campagnes?
Denk je dat deze verboden helpen om het alcoholgebruik onder jongeren
tegen te gaan?
Denk je dat jongeren onder de 16 toch makkelijk alcoholische dranken kunnen
krijgen in supermarkten of andere winkels?
Denk je dat jongeren onder de 16 toch makkelijk alcoholische dranken kunnen
krijgen in café's of restaurants?
Denk je dat jongeren onder de 16 niet gaan drinken als ze daarvoor een boete
zouden kunnen krijgen?
Denk je dat jongeren minder gaan drinken als ze zelf de kosten moeten
betalen van teveel alcoholgebruik? (bijvoorbeeld de kosten voor de ambulance
wanneer je met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis wordt opgenomen?)
Denk je dat het helpt als op sommige plekken (bijvoorbeeld op een schoolfeest
of in de sportkantine) helemaal geen alcohol verkrijgbaar is?
Zou jij naar een feest gaan waar geen alcoholische dranken verkrijgbaar zijn?
Vind je het moeilijk nee te zeggen als je vrienden je een alcoholisch drankje
aanbieden terwijl je daar geen zin in hebt?
Stellen of stelden jouw ouders/opvoeders regels om te zorgen dat je niet
(teveel) drinkt?
Hebben de regels van je ouders/opvoeders invloed (gehad) op je
alcoholgebruik? (Je drinkt bijvoorbeeld niet tot je 16e omdat je ouders dat
verbieden of je drinkt niet teveel omdat dat van je ouders niet mag.)
In programma’s als “Oh oh Cherso” en “GTST” worden veel alcoholische
dranken gedronken. Denk je dat door het zien van die programma’s jongeren
meer alcoholische dranken drinken?
Op sites als Facebook, Hyves of Youtube staan ook wel filmpjes van drinkende
of dronken jongeren. Denk je dat jongeren door het zien van zulke filmpjes en
foto’s meer alcoholische dranken gaan drinken?
Open vraag: ideeën om alcoholgebruik van jongeren te voorkomen of
verminderen

% dat met ja geantwoord heeft
73% school
61% ouders
41
62
91
16
56
65
65
43
62

63
69
12
46
54% ja
35% een beetje
48

35

vaakst genoemd (35 van in totaal
127 jongeren die een idee
noemden)

Bron: Jongeren en alcohol – peiling Leids JongerenPanel, gemeente Leiden 2011

De resultaten van het onderzoek zijn in de rapportage uitgesplitst naar:
1. sekse
2. leeftijd: jonger dan zestien tegenover zestien of ouder
3. jongeren waarvan ouders regels stellen / stelden aangaande alcoholgebruik tegenover jongeren
waarvan ouders geen regels stellen / stelden
4. jongeren die niet of minder drinken dan vrienden tegenover jongeren die evenveel of meer
drinken.
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Bijlage 8 Aantal verkooppunten alcohol per gemeente

Totaal Hollands Midden

horeca

sportkantine

slijterij

supermarkt

Totaal

1.736

305

113

240

2.394

horeca

sportkantine

slijterij

supermarkt

Totaal

148
41
55
104
392
35
68
28
156
44
21
29
76
40
18
1.255

20
8
16
11
38
12
9
7
9
3
10
10
18
10
7
188

8
5
5
7
22
2
3
2
3
4
4
4
4
7
1
81

20
5
8
15
46
6
11
3
9
11
4
5
10
4
3
160

196
59
84
137
498
55
91
40
177
62
39
48
108
61
29
1.684

horeca

sportkantine

slijterij

supermarkt

Totaal

16
72
21
189
20
7
36
23
43
54
481

11
21
6
28
6
4
6
4
17
14
117

1
3
2
8
3
2
2
3
3
5
32

4
11
6
28
3
2
4
4
8
10
80

32
107
35
253
32
15
48
34
71
83
710

Zuid-Holland Noord

Alphen a/d Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Rijnwoude
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Totaal Zuid-Holland Noord
Midden-Holland

Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop
Gouda
Nederlek
Ouderkerk
Schoonhoven
Vlist
Waddinxveen
Zuidplas
Totaal Midden Holland
Bron: NVWA, 2012
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A.6b
Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord: kiezen voor alcohol
en jongeren
Uitgangspunten & uitvoeringsagenda
Definitief concept - juni 2012

Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid
Versie: definitief concept, vastgesteld na zienswijzen, dd. 3 juli 2012, nr BW 12.0675
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Samenvatting
Deze beleidsvisie is opgesteld als actualisatie van de beleidsvisie ‘Iedereen Telt 2005-2009
Zuid- Holland Noord’ om de gezondheid van jongeren te beschermen, door middel van een
regionale aanpak. De beleidsvisie vormt de basis voor een uniform, gemeenschappelijk
beleid om alcoholgebruik bij jongeren zoveel mogelijk te voorkomen en, waar wel alcohol
gedronken wordt, overmatig gebruik tegen te gaan. In de regio’s Zuid-Holland Noord en
Midden Holland is voor het onderwerp alcoholmisbruik een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg
Alcoholmatiging (BOA) in het leven geroepen, waarin bestuurders uit diverse sectoren
samenwerken op het gebied van alcoholmatiging, van voorlichting en educatie (vooral via de
GGD HM en Brijder Verslavingszorg) tot handhaving (Openbaar Ministerie, politie).
In deze beleidsvisie wordt er voor gekozen de meeste aandacht te richten op de doelgroep
jeugd en jongeren; zij ondervinden de meeste gezondheidsschade door (overmatig)
alcoholgebruik.
Twee ambities zijn geformuleerd:
1. verminderen van alcoholgebruik onder de 16 jaar.
2. voorkomen van overmatig alcoholgebruik tussen 16 en 18 jaar.
Om de gestelde ambities te bereiken is het van belang deze te vertalen in concrete
beleidsdoelstellingen. Deze zijn vervat in de volgende vier pijlers in de beleidsvisie:
1. Voorlichting, bewustwording en educatie.
2. Inrichting van de omgeving.
3. Regelgeving en handhaving.
4. Signalering, advies en ondersteuning.
Op basis van deze pijlers zijn verschillende lokale en regionale acties geformuleerd in de
beleidsvisie. Deze acties vormen gezamenlijk de uitvoeringsagenda voor de komende jaren
op het gebied van verslavingspreventie. Om (overmatig) alcoholgebruik effectief te
voorkomen is een inzet op meerdere schaalniveaus nodig: zowel op regionaal niveau door
bestuurders en regionaal werkende partners als op lokaal niveaus door de inzet van
individuele gemeenten.
De effectmeting van het beleid gebeurt via de Jongerenpeiling van de GGD. Daarnaast zijn er
indicatoren die de uitvoering van het beleid monitoren. In 2015 zal het uitgevoerde regionale
beleid en de stand van zaken bij individuele gemeenten geëvalueerd worden door de RDOG
(voorbereid door de werkgroep BOA, waarin het huidige Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging
zal opgaan en die onder de RDOG zal opereren).
Voor het financieren van activiteiten zijn financiële middelen nodig. In de regio Zuid-Holland
Noord is een budget van €429.000,- beschikbaar, afkomstig uit de decentralisatie uitkering
van het Rijk. Subsidiëring vindt plaats door de Gemeente Leiden vanuit haar rol als
centrumgemeente. Ten opzichte van 2011 verschilt deze inzet en verdeling van middelen
weinig. Grotere verschuivingen zullen vanaf 2013 plaatsvinden. Voor de Halt-leeropdracht
wordt financiering uit de regionale middelen gezien als overgangsfinanciering, gemeenten
moeten vanaf 2014 zelf middelen vrijmaken voor de bekostiging van deze leeropdracht.
Belangrijker is dat door het effect van het beleid en de inzet op de voorkant (voorlichting,
educatie etc.) minder jongeren in aanmerking zullen komen voor de Halt-leeropdracht. Om
die reden worden vanaf 2014 middelen verschoven naar de voorkant. Daarnaast stijgen ook
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de middelen voor deskundigheidsbevordering . Hier kan dan ook goed een snelle
doorverwijzing naar de huisarts en zorgverzekeraar ingebed worden.
Aangezien gemeenten hun eigen beleid in 2013 vaststellen, is er op termijn minder geld nodig
voor beleidsadvisering aan gemeenten. Daarnaast worden door het BOA handreikingen
geschreven die gemeenten kunnen gebruiken. In hoofdstuk 13 staat een tabel met overzicht
van de besteding van de middelen van 2012 t/m 2015.
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VOORAF
Totstandkoming beleidsvisie
In december 2010 is gestart met het ontwikkelen van deze regionale beleidsvisie
verslavingspreventie. De visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen
bestuurders en ambtenaren in de regio met verschillende portefeuilles (veiligheid,
handhaving, gezondheid, jeugd etc.) en de instellingen die actief bezig zijn met het
voorkomen van verslavingen en alcoholproblematiek. Op deze wijze is een integrale visie
ontstaan die inhoudelijk richting geeft aan het regionale verslavingspreventiebeleid en ook
aan dat van individuele gemeenten.
Uiteindelijk is deze beleidsvisie ontstaan. De beleidsvisie vormt de basis voor een uniform,
gemeenschappelijk beleid om alcoholgebruik bij jongeren zoveel mogelijk te voorkomen en,
waar wel alcohol gedronken wordt, overmatig gebruik te voorkomen. Wil dit beleid echt
effectief zijn dan vraagt dit een gezamenlijke inzet van bestuurders, ambtenaren zowel in de
diverse overlegvormen in de regio Holland Rijnland als in individuele gemeenten.
Relatie met visie en werkplan Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging (BOA)
Deze beleidsvisie is meerdere malen besproken in het BOA, waarin burgemeesters en
wethouders van verschillende gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord zijn
vertegenwoordigd. Dit leidde tot een nota met integraal beleid op het gebied van
verslavingspreventie.
Het BOA heeft zich daarnaast tot doel gesteld richting te geven aan de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het beleid: op publiek draagvlak, op regionaal in te zetten acties, op
het bieden van handreikingen aan gemeenten om alcoholmatigingsbeleid op te zetten. De
activiteiten en doelstellingen van het BOA staan beschreven in de visie en het werkplan van
het BOA. De doelstellingen en ambities van het BOA en deze beleidsvisie zijn op elkaar
afgestemd en komen daarom overeen.
Het BOA heeft, samen met de regionaal werkende instellingen, een stimulerende rol met
betrekking tot de uitvoering en verankering van het beleid uit de beleidsvisie, zeker in de
komende maanden. Het uitdragen van de uniforme boodschap ‘geen alcohol onder de 16 en
zo min mogelijk onder de 18’ is daarin een belangrijke taak. Daarnaast zal een aantal acties
uit deze beleidsvisie door de werkgroep BOA (de toekomstige nieuwe vorm van het BOA,
opererend onder de RDOG) BOA uitgevoerd worden. Waar bestuurlijke inzet gewenst is,
zullen bestuurders van de RDOG en/of van de werkgroep BOA zelf ook een actieve rol
spelen.
Vaststelling & uitvoering beleidsvisie
Het BOA heeft in december 2011 ingestemd met deze beleidsvisie die door de Gemeente
Leiden is voorbereid. In maart 2012 is de beleidsvisie ter advisering voorgelegd aan de
Veiligheidsregio Midden Holland (zowel het DB als het AB) en de RDOG (Bestuurscommissie
ZHN). Beide gremia hebben een positief advies gegeven op de inhoud van de beleidsvisie en
ondersteunen daarmee de visie. De Gemeente Leiden heeft vervolgens de beleidsvisie,
voorzien van beide adviezen voor zienswijzen gestuurd naar de andere gemeenten in ZuidHolland Noord. Vervolgens zijn alle zienswijzen verzameld en is de beleidsvisie op een paar
punten aangepast. De gemeenten in Zuid-Holland Noord hebben aangegeven in te stemmen
met de hoofdlijnen in de beleidsvisie. Momenteel (juni 2012) moeten vaststelling door de
Leidse Gemeenteraad, voor haar bevoegdheid om de regionale middelen te verdelen, en
vaststelling door de Veiligheidsregio en de RDOG nog plaatsvinden.
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DEEL 1: BELEIDSVISIE
1. Inleiding
Belang van gezondheid
Gezondheid van jongeren is een groot goed voor de maatschappij als geheel en is een
belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing van jongeren zelf. Zij lopen risico’s op een
verminderde gezondheid door verleidingen als alcohol, softdrugs, fast food etc. De
gemeenten in Zuid-Holland Noord willen beleid voeren om deze gezondheidsschade zoveel
mogelijk te voorkomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom juist nu nieuw beleid
noodzakelijk is. Vervolgd wordt met het schetsen van de verdeling van rollen, taken en
verantwoordelijkheden en een aantal uitgangspunten (hoofdstuk 2). Dat hoofdstuk wordt
afgesloten met een vooruitblik op de rest van de beleidsvisie.
Toenemende aandacht voor alcoholmatiging in de regio
In de regio’s Zuid-Holland Noord en Midden Holland is voor het onderwerp alcoholmisbruik
1
een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging (BOA) in het leven geroepen , waarin
bestuurders uit diverse sectoren samenwerken op het gebied van alcoholmatiging, van
voorlichting en educatie (vooral via de GGD en Brijder) tot handhaving (Openbaar Ministerie,
politie). De visie van het BOA is om met gezamenlijk en integraal beleid de
2
alcoholproblematiek in de regio Zuid-Holland Noord aan te pakken.
Ook is er in de regio een toenemende aandacht voor gezondheid. Er wordt in 2012 op
regionaal niveau gewerkt aan een algemene nota volksgezondheid. Het beleid in deze
beleidsvisie wordt daarmee afgestemd.
Actualisatie huidig beleid
Eerder beleid was vastgesteld in de beleidsvisie ‘Iedereen Telt 2005-2009 Zuid-Holland
Noord’ (beleid gericht op preventie van alcoholschade bij jongeren). De horizon van deze
beleidsvisie is inmiddels verlopen en het perspectief van deze beleidsvisie was voornamelijk
gericht op de preventieve kant.
Een actualisatie van het huidig beleid biedt de kans om het beleid integraler te maken,
waarbij meerdere sectoren betrokken zijn. Als bijvoorbeeld alleen jongeren op school horen
dat alcohol ongezond is en zij het gemakkelijk naast school kunnen kopen omdat een
supermarkt onvoldoende controleert op alcoholverkoop aan 16-minners, dan worden
verschillende signalen afgegeven.
Daarnaast is samenwerking in de regio noodzakelijk om het zgn. ‘waterbedeffect’ te
voorkomen. Het is van belang gezamenlijk te bepalen wat wel en niet mag en waar dus op
gehandhaafd wordt. Op deze manier wordt voorkomen dat jongeren naar een gemeente
kunnen gaan waar bijv. handhaving minder ‘streng’ is (het voorkomen van ‘dranktoerisme’).
Nieuw landelijk beleid
In mei 2011 is de landelijke Nota Gezondheidsbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport verschenen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer in het voorjaar van 2012
1

Opdrachtgevers voor het Bestuurlijk Overleg zijn de Veiligheidsregio Hollands Midden, Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (waar de GGD deel van uitmaakt) en de intergemeentelijke
samenwerkingsorganen Holland Rijnland en Midden Holland.
2
De regionale beleidsvisie wordt alleen opgesteld voor de gemeenten die deel uitmaken van de regio
Zuid-Holland Noord. Zie ook noot 1.
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ingestemd met de wijziging van de Drank- en Horecawet (verwachte volledige
inwerkingtreding in juli 2013). Gemeenten moeten zich voorbereiden op de uitvoering van
deze wijzigingen. Daarnaast kent het nieuwe landelijke beleid een aantal speerpunten:
• Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leefstijl. Jongeren worden wel
ondersteund omdat zij hierbij nog ‘geholpen’ moeten worden.
• Leefstijlbrede interventies: jongeren worden weerbaar gemaakt tegen alle
verleidingen die in het leven bestaan, minder specifiek gericht op inhoudelijke
thema’s.
• Gebruik effectieve leeftijdscontrolesystemen in horeca en winkels
• Aanscherping maatregelen tegen drankgebruik onder jongeren, bijv. invoering
mogelijkheid tot beboeting als een jongere onder de 16 in het bezit is van alcohol.
• Focus op sport & bewegen, minder op andere specifieke leefstijlthema’s.
De rol van de rijksoverheid bestaat uit het scheppen van goede voorwaarden voor
gemeentelijk beleid: landelijke regelgeving, voldoende financiering, voldoende voorzieningen
in de justitiële en (verslavings)zorgsector.
Kader voor besteding middelen
Deze nieuwe beleidsvisie biedt een kader voor de besteding van de beschikbare regionale
middelen op het gebied van verslavingspreventie. Deze zijn afkomstig uit de Decentralisatie
Uitkering Maatschappelijk Opvang en Verslavingszorg die Leiden namens de regio ZuidHolland Noord van het Rijk ontvangt. Van de totale uitkering is in 2012 € 429.000,gereserveerd voor verslavingspreventie (de totale uitkering bedroeg in 2011 circa € 5,7
miljoen en wordt grotendeels besteed aan voorzieningen voor de opvang van dak- en
thuislozen en verslaafden). Deze beleidsvisie geeft aan waar deze regionale middelen voor
verslavingspreventie de komende jaren aan besteed zullen worden. Besteding geschiedt door
middel van subsidiëring via de Gemeente Leiden.
Horizon
Deze beleidsvisie geeft een kader voor de besteding van de regionale middelen voor de jaren
2012 t/m 2015. Dan wordt er bekeken of er aanleiding is om het beleid te actualiseren en/of
aan te passen. Het sociale domein is zeer in beweging, bijvoorbeeld door de decentralisatie
van de jeugdzorg. De verwachting is dat deze ontwikkelingen ook van invloed zullen zijn op
gezondheidsbeleid. Dit moet in 2015 bekeken worden.

2. Verantwoordelijkheden & algemene uitgangspunten
Rol van gemeenten & samenwerking met partners
De verantwoordelijkheid van gemeenten beperkt zich tot een aantal onderwerpen met een
wettelijke basis. Gemeenten hebben verantwoordelijkheden en beïnvloedingsmogelijkheden
van het Rijk gekregen via de Wpg, via de Wmo, via de Drank- en Horecawet, via de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, de Algemene Wet Bestuursrecht (subsidiëring van instellingen).
Andere wetten leggen verantwoordelijkheden neer bij andere organen, zoals de provincie
voor de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg en verzekeraars voor de uitvoering van de
Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de bevoegdheden van de gemeente beperkt zijn tot
het stellen van gemeentelijke regels, sturing via subsidieafspraken en ruimtelijke ordening.
Gemeenten kunnen daarnaast ook afspraken maken met andere organisaties over
onderwerpen waar de gemeente niet direct een verantwoordelijkheid voor heeft. De sturende
mogelijkheden van gemeenten zijn beperkt, maar er zijn toch mogelijkheden om regie te
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voeren en initiatieven voor samenwerking te nemen. Het gaat hier bijvoorbeeld om afspraken
met supermarkten, slijterijen, zorgverzekeraars etc. De markt is hier leidend in en gemeenten
kunnen commerciële bedrijven slechts tot op zekere hoogte sturen en regels opleggen (en
hierop handhaven). Bijvoorbeeld: gemeenten kunnen supermarkten niet verbieden alcohol te
verkopen, maar wel afspraken met hen maken over hoe op leeftijdsgrenzen gecontroleerd
wordt. Dergelijke afspraken versterken het gemeentelijke beleid.
Rol van het BOA
In de inleiding van deze beleidsvisie is al aandacht besteed aan de rol van het BOA. De
oprichting van het BOA geeft aan dat er vanuit de verschillende gremia en beleidsterreinen
draagvlak is voor een integrale aanpak van alcoholproblematiek in de regio. Het BOA heeft
tot doel om binnen enkele jaren goed integraal beleid neer te zetten op het gebied van
alcoholmatiging. Deze beleidsvisie draagt hieraan bij en geeft hier mede richting aan (naast
het werkplan en de visie van het BOA zelf).
Het BOA zal, zoals het nu bestaat, waarschijnlijk op termijn opgeheven worden. Op het
moment van schrijven van deze beleidsvisie is de verwachting is dat het BOA ‘omgevormd’
wordt in een werkgroep die opereert onder de RDOG. In de uitvoeringsagenda (deel van
deze beleidsvisie) wordt een aantal acties geformuleerd waarin het BOA (in de nieuwe vorm
van de werkgroep) een rol heeft. De rollen van het BOA kunnen onderverdeeld worden in
twee typen: 1) bestuurlijke acties (dus door de bestuurders zelf) en 2) begeleiden van
uitvoering van acties door uitvoerende instellingen. Bijv. een bestuurder haakt aan wanneer
dit wenselijk is. In het vervolg van deze beleidsvisie wordt, waar het gaat om toekomstige
acties, daarom gesproken over de ‘Werkgroep BOA’ in plaats van het ‘BOA’.
Algemene uitgangspunten voor goed beleid
In de beleidsvisie zullen de doelstellingen meer uitgewerkt worden met in te zetten
instrumenten. Dit gebeurt onder meer door gebruik te maken van de resultaten van de
werkgroepen die door het BOA Hollands Midden zijn ingesteld. Er zijn echter ook algemene
richtlijnen op te stellen om beleid en beleidsinstrumenten zo doelmatig en doeltreffend in te
zetten. Deze zijn:
• Beleid sluit aan bij lokaal, regionaal en landelijk beleid en ontwikkelingen.
• Activiteiten en voorzieningen die op basis van het beleid uitgevoerd gaan worden,
hebben een regionaal karakter. Daarnaast werken uitvoerders samen om tot een
optimale afstemming van activiteiten te komen om zo overlap te voorkomen. Ook
bestaande activiteiten kunnen gebruikt worden om alcohol onder de aandacht te
brengen van jongeren en hun omgeving.
• Preventieactiviteiten richten zich op universele en/of selectieve preventie
(verantwoordelijkheid gemeente). Daarnaast wordt gekeken naar samenwerking met
partners die andere vormen van preventie uitvoeren. Deze zijn immers ook onderdeel
van de keten.
• Het beleid is integraal en betrekt meerdere beleidsterreinen.
• De beleidsvisie geeft een kader voor regionaal en lokaal beleid en geeft heldere
keuzes voor de inzet van de regionale middelen uit de decentralisatie uitkering.
• Er wordt aandacht besteed aan monitoring, verantwoording en evaluatie.
• Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met beleidsinstrumenten waarvan de effectiviteit
bewezen is.
Deze punten worden in acht genomen bij het beleid in deze beleidsvisie.
Opbouw van de beleidsvisie (leeswijzer)
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Om goede beleidskeuzes te maken is het van belang zicht te hebben op de doelgroepen van
beleid (wie willen we met ons beleid bereiken?) en op de problematiek die we op willen
lossen (wat zijn de consequenties als we geen beleid uitvoeren?). Dit inzicht wordt gegeven
in hoofdstuk 3, waarbij ook een keuze wordt gemaakt voor een focus op de doelgroep
jongeren (en hun omgeving) en voor een focus op het genotmiddel alcohol. In hoofdstuk 4
worden deze keuzes doorvertaald naar twee ambities voor deze beleidsvisie. Hoofdstuk 5
geeft een beschrijving van de vier pijlers waarop ingezet gaat worden om de ambities te
bereiken, welke zijn afgeleid van de landelijke Handreiking Gezonde Gemeente van het
Centrum voor Gezond Leven. Om het beleid concreet te maken wordt er per pijler
aangegeven wat de acties zijn die uitgevoerd moeten worden om het beleid voor die pijler
vorm te geven (Deel 2 van deze beleidsvisie).
3. Genotmiddelen: gebruik, gebruikers en gevolgen
3.1 Doelgroepen
Verslavingspreventie is een breed begrip dat betrekking kan hebben op meerdere
bevolkingsgroepen en op het voorkomen van meerdere soorten verslavingen aan
verschillende genotmiddelen. Zo kan verslavingspreventie gaan over het überhaupt
voorkomen van hard- en softdruggebruik bij jongeren, over het verhelpen van een verslaving
aan sigaretten bij volwassenen om hart- en vaatziekten te voorkomen of over het voorkomen
van het afglijden van jongeren naar criminaliteit door een teveel aan alcohol of drugs. Deze
voorbeelden laten zien dat verslavingspreventie een breed begrip is. Om effectief te kunnen
zijn is het belangrijk keuzes te maken. Om dit te doen wordt eerst gekeken naar de
verschillende doelgroepen:
De volgende doelgroepen worden onderscheiden:
3
1. Jeugd/jongeren (tot 18 jaar)
2. Volwassenen (18 tot 64 jaar)
3. Ouderen (65+)
4. Mensen met een complexe problematiek.
Ad 1 jeugd/jongeren (tot 18 jaar)
In deze beleidsvisie wordt ervoor gekozen de meeste aandacht te richten op de doelgroep
jeugd en jongeren, passend bij de visie die het BOA heeft uitgesproken.
Jongeren, in vergelijking met ouderen of volwassenen, ondervinden de meeste
gezondheidsschade door (overmatig) alcoholgebruik, omdat zij geestelijk en lichamelijk nog in
ontwikkeling zijn. Door alcoholgebruik op jonge leeftijd kan hersengroei belemmerd worden
en hersenen kunnen zelfs ernstige schade oplopen. Deze schade is het grootst bij jongeren
onder de 16 jaar, maar ook de schade door (overmatig) alcoholgebruik bij jongeren tussen
van 16 en 17 jaar is aanzienlijk groter dan schade bij volwassenen. De gezondheidsschade
door alcoholgebruik is zo ernstig dat in deze beleidsvisie wordt ingezoomd op het
genotmiddel alcohol.
Doelstelling van het beleid is om het gebruik van genotmiddelen, waaronder met name
alcohol, zodanig te matigen dat jongeren zich volledig kunnen ontplooien omdat verslavingen
en de fysieke gevolgen van genotmiddelen gebruik voorkomen worden.

3

Dit betekent niet dat deze leeftijdsgrens strikt is. Bijvoorbeeld ook jongeren ouder dan 18 jaar kunnen
beïnvloed worden door een bepaalde aanpak.
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De keuze die hier gemaakt wordt om in te zoomen op de doelgroep ´jongeren´ past bij de
keuze die het huidige kabinet maakt voor een focus op jongeren (VWS, Gezondheid Dichtbij,
mei 2011, p. 23).
Ad 2 Volwassenen (18 tot 64 jaar)
Volwassenen zijn in deze beleidsvisie een belangrijke doelgroep, omdat zij in gezinsverband
het gedrag van jongeren (kunnen) beïnvloeden en daarmee de ontwikkeling van een
verslaving een halt kunnen toeroepen. Zelf kunnen zij ook verslavingen hebben, die in
sommige, maar niet in alle gevallen aan het licht komen omdat meer complexe problematiek
ontstaat (schulden, huiselijk geweld etc.). Gemeenten hebben een breed vangnet voor
dergelijke situaties, waarbij instanties als schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, GGD,
jeugdzorg etc. een belangrijke rol spelen.
Deze beleidsvisie richt zich naast de preventie bij jongeren ook op het vroegtijdig signaleren
en aanpakken van verslavingen bij ouders, omdat zij een belangrijke voorbeeldfunctie hebben
voor hun kinderen.
Het ontmoedigen van genotmiddelengebruik door volwassenen wordt hier gezien als een
verantwoordelijkheid van volwassenen zelf. Onder de volwassenen worden ook jong
volwassenen verstaan in de leeftijdscategorie vanaf 18 tot 23 jaar (dit zijn onder meer
studenten). Hiervoor geldt hetzelfde principe.
Ad 3 Ouderen (65+)
Voor ouderen bestaat een breed spectrum aan gemeentelijke voorzieningen, dat onder
invloed van de Wmo in 2007 op gemeentelijk niveau is geïntensiveerd. Gemeenten voorzien
in ondersteuning en begeleiding van ouderen die dit nodig hebben, bijvoorbeeld via
ontmoetingsactiviteiten in de wijk. Veel ouderen zijn in beeld bij gemeenten en organisaties in
de wijk. Daarnaast hebben gemeenten een individuele verantwoordelijkheid rond
ouderengezondheidszorg vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Ondersteuning en
activiteiten richten zich over het algemeen op bewegingsstimulering en het voorkomen van
depressies en is veelal intensiever in wijken waarin meer ouderen met
gezondheidsachterstanden wonen. Gezien dit brede spectrum aan activiteiten gericht op
ouderen vanuit de Wmo en Wpg zijn ouderen geen specifieke doelgroep van beleid voor de
beleidsvisie verslavingspreventie.
Ad 4 Mensen met een complexe problematiek
Mensen met een complexe problematiek zijn in deze beleidsvisie bijvoorbeeld dak- en
thuislozen en/of mensen die in de maatschappelijke opvang verblijven. Dit zijn groepen die
door gemeenten ondersteund worden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Vaak hebben zij al een of meerdere verslavingen en veelal hebben zij ook een chronische
psychiatrische problematiek. Deze groep is de doelgroep van beleid in het ‘Regionaal
Kompas 2008-2013 Zuid Holland Noord: Op volle kracht vooruit’. De maatregelen in het
Regionaal Kompas geven een brede dekking en behoeven geen bijstelling.
3.2 Gebruik en effecten van genotmiddelen
Genotmiddelen zijn psycho-actieve stoffen die door mensen worden gebruikt om zich beter te
voelen. Veel, zo niet alle, genotmiddelen hebben op termijn een verslavend effect.
Er zijn verschillende soorten genotmiddelen. Tabak en alcohol zijn daarbij de meest
bekende, samen met koffie en thee (cafeïne). Andere genotmiddelen zijn softdrugs
(marihuana, hasj etc.) maar ook harddrugs (heroïne, cocaïne). Recentelijk is een opkomst
van het zeer verslavende middel GHB waarneembaar. Daarnaast stijgt de verkoop van
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energy drinks explosief (toename van 30% per jaar). Verslavingen blijven niet beperkt tot
verslavingen door genotmiddelen. Er zijn nog meer zaken waar men verslaafd aan kan raken
door het veel te doen. Hierbij valt te denken aan gameverslavingen en gokverslavingen.
Er blijkt samenhang te zijn tussen roken (wekelijks), cannabisgebruik (ooit) en alcoholgebruik
(afgelopen maand) bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Jongeren die in de afgelopen maand
alcohol dronken, hebben een bijna 7 keer zo grote kans om te roken en een bijna 9 keer zo
grote kans om cannabis te gebruiken als niet-drinkende jongeren (Volksgezondheid
Toekomst Verkenning, RIVM, 2010). Er bestaat nog onduidelijkheid over de mate waarin
genetische factoren een rol spelen in de ontwikkeling van een verslaving. Ook opvoeding en
omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Cijfers geven geen uitsluiting over de precieze
verhouding tussen de invloed van genen versus de invloed van opvoeding en omgeving.
Gevolgen van (overmatig) gebruik
Gevolgen van gebruik zijn te onderscheiden in fysieke gevolgen (zowel op de korte als lange
termijn) en maatschappelijke gevolgen.
Alcohol heeft duidelijke fysieke gevolgen, te weten effecten op hersenfuncties, op de lever en
op de maag. Voorbeeld hiervan is dat als iemand langdurig gemiddeld meer dan 25 glazen
alcohol per week drinkt, die persoon het risico loopt op hersenbeschadiging. Het
hersenvolume kan bij overmatige drinkers met wel 15% krimpen. Voor jongeren onder de 23
jaar is ieder alcoholgebruik schadelijk, omdat pas op 23-jarige leeftijd de hersenen volledig
volgroeid zijn.
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Bingedrinking door jongeren levert, naast lange termijn gevolgen, ook acute gevolgen op:
• Afname van het denkvermogen
• Grotere kans op black-outs en alcoholvergiftiging
• Acute schade aan alle organen die rechtstreeks met de alcohol in aanraking komen
• In korte tijd een stijging van de bloeddruk
• Hartaandoeningen en herseninfarct doordat het bloed minder goed stolt
• Nierfalen door uitdroging van het lichaam
Op de langere termijn heeft overmatig alcoholgebruik ook maatschappelijke gevolgen,
bijvoorbeeld omdat jongeren gaan spijbelen, voortijdig hun school verlaten, waardoor ze zich
niet optimaal kunnen ontplooien en eerder een beroep doen op het sociale vangnet.
Overmatig alcoholgebruik leidt ook tot meer overlast op straat en kan gevoelens van
onveiligheid oproepen bij medeburgers. Een ander gevolg is ook huiselijk geweld dat vaak
voorkomt als gevolg van alcoholmisbruik. Dit leidt ook tot een grotere vraag naar
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg. De maatschappelijke kosten van overmatig
alcoholgebruik zijn hoog. KPMG heeft berekend dat overmatig alcoholgebruik de
Nederlandse maatschappij in 2001 ca. € 2,56 miljard kostte (o.a. voor verslavingszorg,
5
productiviteitsverlies, misdrijven/overtredingen etc.).
Alcoholgebruik in Zuid-Holland Noord

4

Bingedrinking wordt omschreven als: zoveel drinken dat het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille stijgt.
Dit komt bij mannen neer op 6 glazen in 2 uur en bij vrouwen op 4 glazen in 2 uur. Het effect van
stapeling kan echter ook ontstaan als meerdere glazen over langere tijd worden gedronken.
5

STAP, 2010, Factsheet ‘De maatschappelijke kosten en schade van alcoholgebruik’.
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Een aantal kenmerken van alcoholgebruik door jongeren in Zuid-Holland Noord is hieronder
6
op een rijtje gezet :
In Zuid-Holland Noord is alcoholgebruik door jongeren sinds 2003 van 57%
afgenomen tot gemiddeld 47% in 2008. Dit was in 1998 51% (jongeren van 12 – 17
jaar). Deze trend is zichtbaar in alle delen van Zuid-Holland Noord.
Na een stijging sinds 1998 van 23% naar 35% in 2003 is er na 2003 een sterke
afname te zien in het alcoholgebruik onder jongeren in Zuid-Holland Noord van 12-14
jaar van 35% naar 21%. Ditzelfde beeld is zichtbaar bij jongeren van 15-17 jaar,
alleen het beeld is minder sterk (resp. 1998 74%, 2003 78%, 2008 72%).
In Zuid-Holland Noord wordt alcohol voornamelijk geconsumeerd in thuissituaties en
in uitgaansgelegenheden. De alcoholconsumptie in sportkantines is relatief laag (voor
16-17 jarigen 13% in sportkantines tegenover 79% in uitgaansgelegenheden en 76%
in thuissituaties).
Jongeren op het VMBO drinken gemiddeld meer en eerder dan jongeren op de
HAVO/op het VWO.
Landelijk is het percentage alcoholdrinkers onder 12-17 jarige leerlingen in het
voortgezet onderwijs afgenomen van 58% in 2003 naar 51% in 2007. Deze afname
wordt volledig verklaard door de afname onder 12-14 jarige leerlingen. Het
percentage alcoholdrinkers onder 15-17 jarigen is gelijk gebleven (Trimbos-instituut,
2007).
Risicofactoren alcoholgebruik
In de literatuur wordt een aantal risicofactoren voor (overmatig) alcoholgebruik genoemd. In
bovenstaande is al aangegeven dat het schooltype een invloed heeft. De belangrijkste
risicofactoren bij jongeren die over het algemeen worden genoemd, zijn: oplopende leeftijd,
autochtone of westers-allochtone etniciteit, positieve houding van ouders ten opzichte van
alcoholgebruik en de aanwezigheid in het gezin van een stiefouder of alleenstaande ouder.

4. Preventiepiramide & ambitiebepaling
In het vorige hoofdstuk hebben we inzicht gekregen in het gebruik van genotmiddelen door
jongeren en in de schadelijke effecten daarvan. Hieruit blijkt dat alcoholgebruik het meest
schadelijk is voor de ontwikkeling van jongeren, met name bij jongeren onder de 16 jaar.
Aandacht voor andere genotmiddelen mag niet ontbreken, maar de ambities van het beleid
richten zich in eerste instantie, vanuit de doelstelling om gezondheidsachterstanden bij
7
jongeren te voorkomen, op preventie van schadelijk alcoholgebruik.
De preventiepiramide
De preventiepiramide is een instrument dat de keuzemogelijkheden voor gemeentelijk beleid
weergeeft, omdat het verschillende vormen van preventie onderscheidt. De piramide wordt
hieronder uitgelegd voor het onderwerp alcohol en jongeren.
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Cijfers zijn afkomstig uit de Jeugdpeilingen die door de GGD Hollands Midden in 1998, 2003 en 2008
zijn uitgevoerd.
7
RIVM,2009, Van Amsterdam et al. Ranking van drugs, p.87. Alleen het drug ‘crack’ is schadelijker.
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Zorgger
el. prev.

Geïndiceerde preventie

Selectieve preventie

Universele preventie

Universele preventie vindt plaats als alcoholgebruik door alle jongeren, met name jongeren
onder de 16 jaar, ontmoedigd wordt. Het universele karakter van de preventie moet ertoe
leiden dat zoveel mogelijk jongeren bereikt worden en zich bewust worden van de gevolgen
van bijvoorbeeld alcoholgebruik. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van voorlichting op
scholen, maar ook door het beperken van de fysieke beschikbaarheid van alcohol. Preventie
is universeel als er geen onderscheid gemaakt wordt in het type jongeren dat bereikt wordt
(onderzoek laat zien dat als er wel specifieke aandacht is voor bepaalde groepen jongeren
dat dit niet leidt tot bewustwording maar tot een averechts effect omdat jongeren juist
nieuwsgierig worden).
Dit gebeurt wel als er sprake is van selectieve preventie. Dan richten instrumenten zich op
specifieke groepen jongeren, bijvoorbeeld jongeren waarbij een of meer risicofactoren (zie
hierboven) aanwezig zijn. Beleid gericht op verschillende leeftijdsgroepen leidt niet
automatisch tot selectieve preventie: als beleid zich richt op alle jongeren van 15 en 16 dan
spreken we over universele preventie voor die leeftijdscategorie.
Geïndiceerde preventie vindt plaats als er sprake is van een hoog risico op een bepaalde
ziekte, zoals een alcoholverslaving, of waar er al sprake is van problematisch drinken, maar
waar nog geen verslaving aanwezig is. De (figuurlijke) ‘indicatie’ houdt dan in dat een jongere
aanspraak kan maken op hulp (ofwel zorg) die vergoed wordt in een (aanvullende) de
zorgverzekering en is bedoeld om ernstigere gezondheidsschade te voorkomen. Wanneer er
sprake is van een hoog risico wordt bepaald door de rijksoverheid die aangeeft wanneer er
recht is op (preventieve) behandeling uit de Zorgverzekeringswet. Dit gebeurt veelal door
middel van het invullen van een vragenlijst.
Er is sprake van zorggerelateerde preventie als zorgverlening plaatsvindt bij iemand die al
een aandoening heeft en is preventie die gericht is op het voorkomen van complicaties, het
verergeren van de ziekte en het voorkomen van verdere beperkingen in bijv. de mobiliteit.
Dus ook bijvoorbeeld het voorkomen van de ontwikkeling van ernstige psychiatrische
problematiek door een alcoholverslaving.
Wpg en Zorverzekeringswet
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In de Wpg en in de Zorgverzekeringswet is geregeld dat universele en selectieve preventie
gemeentelijke taken zijn en dat geïndiceerde en zorggerelateerde preventie een
verantwoordelijkheid zijn van zorgverzekeraars, uitgevoerd door zorgverleners.
Het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik door jongeren, onderwerp van deze
beleidsvisie, beperkt zich daarom tot universele en selectieve preventie. Echter, het is lastig
een duidelijk onderscheid te maken tussen selectieve en geïndiceerde preventie, er is hier
sprake van een grijs gebied. Later in deze beleidsvisie, waar we spreken over de pijlers rond
alcoholgebruik, zullen we nog op dit onderscheid terugkomen.
Hieronder worden twee ambities geformuleerd, een gericht op universele preventie, de
tweede gericht op selectieve preventie. In de volgende hoofdstukken worden deze uitgewerkt
en van acties voorzien.
Ambitie 1: verminderen alcoholgebruik onder de 16 jaar
Op het gebied van universele preventie heeft de regio Zuid-Holland Noord de ambitie om
alcoholgebruik onder de 16 jaar zoveel mogelijk te voorkomen. Immers, alcoholgebruik onder
de 16 leidt tot meer hersenschade dan bijvoorbeeld alcoholgebruik tussen de 16 en 18 jaar.
Het huidige (landelijk en regionaal) beleid heeft ertoe geleid dat er sinds 2003 een daling
zichtbaar is in het aantal jongeren in Zuid-Holland Noord onder de 16 dat alcohol gebruikt
(voor 12-13 jarigen was dit in 2003 27% en in 2008 14 %, voor 14-15 jarigen was dit in 2003
57 % en in 2008 45 %). De regio Zuid-Holland Noord wil deze daling door laten zetten:
Ambitie 1: het percentage jongeren onder de 16 in Zuid Holland Noord dat alcohol gebruikt
daalt de komende jaren verder. In 2015 is dit percentage voor jongeren van 12 en 13 jaar
89
naar 10 % en voor jongeren van 14 en 15 jaar naar 40 %.
Ambitie 2: voorkomen overmatig alcoholgebruik tussen de 16 en 18 jaar
Op het gebied van selectieve preventie wil de regio Zuid-Holland Noord voorkomen dat
jongeren die wettelijk wel alcohol mogen drinken, hier onverantwoord mee omgaan. Dit om de
ontwikkeling van verslaving zoveel mogelijk te beperken, alsook om gezondheidsschade (die
immers ook in deze leeftijdscategorie nog voorkomt) zoveel mogelijk te voorkomen. De
maatstaf voor overmatig alcoholgebruik voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar ligt lager dan
de norm voor alcoholgebruik door volwassenen. Voor volwassenen zijn deze normen
(www.stap.nl):
• maximaal twee standaardglazen per dag voor een vrouw
• maximaal drie standaardglazen per dag voor een man
• minimaal twee dagen per week geen alcohol drinken (om het gevaar van de
gewoonte in voorkomen)
• niet drinken bij vermoeidheid of als reactie op spanningen/persoonlijke problemen
Cijfers laten ook voor oudere jongeren een daling in alcoholgebruik sinds 2003 zien (van 78%
naar 72% in 2008). De vraag is echter in hoeverre ook overmatig alcoholgebruik bij deze
groep is gedaald.
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Cijfers zijn gebaseerd op de Jongerenpeiling die iedere vijf jaar door de GGD wordt uitgevoerd. De
volgende peiling wordt in 2013 uitgevoerd.
9
Het is zinvol om de ambities uit het werkplan van het Bestuurlijk Overleg Alcohol en de ambities uit
deze beleidsvisie op elkaar af te stemmen, bij voorkeur gelijkluidend te laten zijn. Dit leidt tot algemene
ambities waar in de gehele regio overeenstemming over bestaat.
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Er is een stijging te zien in het gemiddeld aantal glazen dat door jongeren tussen de 15 en 17
per week wordt gedronken in Zuid-Holland Noord (resp. 1996 5,0 – 2003 6,0 – 2008 8,8). Van
belang is in ieder geval om dit gemiddeld aantal glazen per week terug te dringen en deze
stijgende trend om te buigen in een neerwaartse. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot minder
alcoholgebruik over het algemeen in deze leeftijdscategorie.
Ambitie 2: In 2015 is het gemiddeld aantal glazen dat jongeren tussen de 15 en 17 drinken in
10
Zuid-Holland Noord afgenomen naar 5,0 glazen gemiddeld per week.
Samenvattend zal het beleid zich richten op twee doelgroepen jongeren, te weten de
jongeren onder de 16 en de jongeren van 16 tot 18 jaar. De regio Zuid-Holland Noord richt
zich voor deze twee groepen op respectievelijk universele en selectieve preventie. Andere
vormen van preventie zijn de verantwoordelijkheid van andere actoren, echter een goede
afstemming met hen is belangrijk. Zoals al beschreven, is de gezondheidsschade voor
andere doelgroepen in verhouding tot de gezondheidsschade bij jongeren minder. Ook ziet
de regio Zuid-Holland Noord het als verantwoordelijkheid van volwassen inwoners zelf om
niet overmatig alcohol te gebruiken, wat aansluit bij de lijn die de rijksoverheid kiest.
Daarnaast zijn er voor volwassenen en ouderen voldoende voorzieningen om in te grijpen als
het alcoholgebruik overmatig dreigt te worden (bijv. via de Wmo of via de
Zorgverzekeringswet).
Het beleid zal zich met name richten op alcoholgebruik, maar waar aangesloten kan worden
bij beleid rond alcohol, zal ook het voorkomen van schade door andere genotmiddelen en
verslavende zaken onderwerp van het beleid zijn.

10

Bron: Scholierenpeiling Trimbosinstituut (cijfers 2003) en GGD Jongerenpeiling (cijfers 2008)
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DEEL 2: INTEGRALE BELEIDSAGENDA
5. Integraal beleid: de vier pijlers
Om de gestelde ambities te kunnen bereiken is het van belang deze te vertalen in concrete
beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen richten zich op verschillende beleidssectoren om
uiteindelijk tot integraal beleid te komen. De afstemming van activiteiten op verschillende
terreinen leidt immers tot een effectiever beleid (VTV, 2010). Bijvoorbeeld: voorlichting geven
aan ouders en jongeren over alcoholgebruik leidt tot betere resultaten als er ook minder
alcohol voor jongeren beschikbaar is (zoals op schoolfeesten of op sportverenigingen). Hierbij
wordt nadrukkelijk gekeken naar de raakvlakken met andere beleidsterreinen, zoals
onderwijs, jeugd/jeugdzorg en sport, economie/horeca. Van belang is ook de continuïteit in de
activiteiten die op de verschillende beleidsterreinen worden uitgevoed.
De integraliteit van beleid wordt weergegeven via vier pijlers waarin de diverse doelstellingen
11
vervat zijn:
1. Voorlichting, bewustwording en educatie
Door het geven van voldoende voorlichting en educatie over de gevolgen van (overmatig)
alcoholgebruik wordt de bewustwording hierover vergroot. Voorlichting en educatie richten
zich bij voorkeur ook op de omgeving van jongeren. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan
de voorbeeldfunctie die ouders van jongeren hebben. Ouders beïnvloeden het gedrag van
kinderen door hun eigen drinkgedrag en door de opvoeding, waaronder het stellen van
grenzen. Ook scholen spelen een belangrijke rol omdat jongeren op scholen bij elkaar komen
(belangrijke vindplaats van jongeren) en op school gezamenlijk geïnformeerd kunnen worden.
Maatschappelijke en fysieke gevolgen van alcoholmisbruik dienen hierin aandacht te krijgen
(zie paragraaf 3).
De aanpak van VWS in de landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid Dichtbij uit mei
12
2011 focust zich op deze pijler (p. 25).
2. Inrichting van de omgeving
Bij de inrichting van de omgeving gaat het om het beperken van de fysieke beschikbaarheid
van alcohol. Op deze manier worden jongeren minder in de verleiding gebracht om alcohol te
gebruiken (omdat alcohol minder dichtbij verkrijgbaar is). Beleidsterreinen die hierbij
betrokken zijn, zijn ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), sport (alcoholgebruik op
sportverenigingen), evenementen etc.
3. Regelgeving en handhaving
Op basis van de Drank- en Horecawet hebben gemeenten de mogelijkheid om de landelijke
regels voor alcoholverkoop en -verstrekking aan te vullen. Dit gebeurt in de lokale Drank- en
Horecavergunning. In feite gaat het hier ook om regulering om zo de beschikbaarheid van
alcohol te beperken.
Daarnaast kunnen gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beperkingen
11

De indeling in aandachtsgebieden is ontleend aan de Handreiking Gezonde Gemeente van
het landelijke Loket Gezond Leven, www.loketgezondleven.nl.
12
Dit betekent overigens niet dat er in de landelijke nota gezondheidsbeleid geen aandacht
wordt besteed aan de andere pijlers.
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stellen aan het gebruik van alcohol in de openbare ruimte (bijvoorbeeld het aanwijzen van
gebieden waarin het nuttigen van alcohol verboden wordt, ofwel waar het verboden is
alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben). Openings- en sluitingstijden zijn ook een vorm
van regelgeving waarmee de gemeente kan sturen op alcoholgebruik, zij het op een meer
indirecte manier (omdat niet alleen alcoholgebruik ontmoedigd wordt, maar ook andere
consumpties).
Voldoende handhaving op de regels uit de Drank- en Horecaverordening en uit de APV zijn
van belang om de regelgeving effectief te laten zijn. Ook al gaat van het alleen stellen van
regels al een preventief effect uit, dit zal echter geringer dan wanneer regelgeving
gecombineerd wordt met handhaving.
Bij de stap Regelgeving en Handhaving spelen Gemeentelijke Opsporingsambtenaren
(GOA’s), Politie, OM, Bureau Halt en de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) een belangrijke
rol. Tot slot is er een overlap met de inrichting van de omgeving waar het gaat om het op
basis van regelgeving toestaan van de vestiging van bijvoorbeeld cafés of snackbars. Ook
kan gekeken worden naar de mogelijkheden voor samenwerking met andere bedrijven die
alcohol verkopen, zoals supermarkten en slijterijen (bijv. inzet van leeftijdscontrolesystemen).
4. Signalering, advies en ondersteuning
Als alcoholgebruik overmatig wordt is het van belang voldoende aanbod te hebben om hier
iets aan te doen. In eerste instantie is het vroeg signaleren van overmatig gebruik belangrijk:
er moet kennis en oog zijn voor de signalen die duiden op overmatig alcoholgebruik. Dit kan
gebeuren door verschillende instanties zoals Jeugdzorg, maatschappelijk werk, scholen,
huisartsen etc. Als er sprake is van een hoog risico is er sprake van geïndiceerde preventie,
waarbij er veelal een taak ligt voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Hierbij kan ook gekeken
worden naar de samenwerking met zorgverzekeraars.
Pijlers 1 en 2 hebben tot doel om (overmatig) alcoholgebruik bij jongeren te voorkomen en
jongeren niet in de verleiding te brengen. Pijler 3 heeft tot doel om alcoholgebruik te beperken
en schade door alcoholgebruik te voorkomen. Pijler 4 heeft tot doel om bij schadelijk
alcoholgebruik dit te signaleren en goede ondersteuning te bieden om het gebruik terug te
dringen.
Tabel met beleidsdoelstellingen
De in paragraaf 3 beschreven ambities kunnen ingevuld worden voor de verschillende pijlers.
Hieronder is dit gedaan in tabelvorm. Hierbij zijn elementen uit bovenstaande paragrafen
(risicofactoren, effectiviteit van alle pijlers gezamenlijk, beperkingen gebruik andere
genotmiddelen etc.) samengevoegd. Basis blijven echter de twee ambities die geformuleerd
zijn en de indeling in pijlers zoals die beschreven is.
Pijler

Ambitie 1 (universele preventie:
verdere daling % jongeren
onder de 16 dat alcohol
gebruikt)

1. Voorlichting,
bewustwording
en educatie

Alle jongeren onder de 16 jaar en
hun ouders krijgen voorlichting en
educatie over de schadelijke
effecten van alcoholgebruik op

Ambitie 2 (selectieve
preventie: stabilisering
aantal jongeren tussen de
16 en de 18 dat overmatig
alcohol gebruikt)
Doelstelling gelijk aan ambitie
1. In wijken waar veel
jongeren met een hoog risico
(lage sociaal-economische

Beleidsterreinen

Jeugd (& hun ouders)
Onderwijs
Gezondheidsbeleid
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jonge leeftijd en over de
status) wonen, wordt gekeken
regelgeving omtrent
welke mogelijkheden er zijn
alcoholgebruik. Zoveel mogelijk
om voorlichting en educatie
wordt aangesloten bij bestaande
daar te intensiveren.
voorlichtingsactiviteiten.
Ouders krijgen ondersteuning bij het stellen van grenzen
(onderdeel van de algemene opvoedingsvaardigheden) als zij dit
nodig hebben. Aandacht wordt besteed aan de voorbeeldfunctie
van ouders. Ook hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
bestaande voorzieningen.
Doelstellingen gelden ook voor andere genotmiddelen en zaken die
verslavend kunnen werken (gamen, gokken). Hiervoor wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij bestaande activiteiten.

2. Inrichting
van de
omgeving

3. Regelgeving
en handhaving

Op plaatsen waar jongeren onder
Op plaatsen waar jongeren
de 16 jaar in aanraking met
tussen de 16 en de 18 in
alcohol kunnen komen, worden
aanraking kunnen komen met
maatregelen getroffen om de
alcohol, worden maatregelen
beschikbaarheid/verkrijgbaarheid
getroffen om gebruik zoveel
van alcohol zoveel mogelijk te
mogelijk te ontmoedigen, bij
verminderen. Mogelijke
voorkeur via het niet
‘vindplaatsen’ van alcohol zijn:
verstrekken van alcohol.
sportverenigingen,
Mogelijke ‘vindplaatsen’: zie
jongerencentra, buurthuizen,
bij ambitie 1.
scholen/schoolfeesten, snackbars.
Waar gewerkt wordt aan het verminderen van de ‘vindplaatsen’ van
alcohol, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de
beschikbaarheid/verkrijgbaarheid van andere genotmiddelen te
beperken. Aangesloten wordt bij de acties die specifiek voor alcohol
worden ingezet.
Het aanpassen/opstellen van
gemeentelijke regelgeving waarin
invloed uitgeoefend kan worden
op jongeren onder de 16 jaar om
alcoholgebruik te voorkomen.
Basis hiervoor zijn met name de
APV en de gemeentelijke Dranken Horecaverordening (hieronder
valt ook vergunningverlening)
Versterking handhaving op
alcoholgebruik onder de 16 jaar
op basis van de bestaande en/of
toekomstige regelgeving.

Naast het aanpassen van
regelgeving om alcoholgebruik
in het algemeen te
voorkomen, wordt ook
gekeken naar mogelijkheden
om het gebruik van sterke
drank door jongeren tussen de
16 en 18 te ontmoedigen.

Versterking handhaving op
overmatig alcoholgebruik door
jongeren tussen de 16 en 18
jaar op basis van bestaande
en/of toekomstige regelgeving.
Inzichtelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden voor regelgeving

Jeugd
Maatschappelijke
ondersteuning

Jeugd
Onderwijs
Gezondheidsbeleid
Maatschappelijke
ondersteuning
Sport
Jeugd/jongerenwerk
Onderwijs
Ruimtelijke Ordening
(bestemmingsplannen)
Economie/horeca

Economie

Veiligheid & Openbare
Orde
Juridische Zaken

Handhaving (GOA’s)
PolitieBureau Halt

Economie

Agendapunt A.6 bijlage B AB VRHM 08-11-2012

4. Signalering,
advies en
ondersteuning

en handhaving er voor gemeenten zijn op het gebied van andere
genotmiddelen. Specifiek wordt gekeken naar mogelijkheden en
komende beleidswijzigingen rond softdruggebruik (coffeeshops)
Voldoende deskundigheid bij professionals om alcoholgebruik bij
jongeren onder de 16 en om overmatig alcoholgebruik bij jongeren
tussen de 16 en de 18 te signaleren en hier actie op te ondernemen
(bijv. waar nodig door kunnen verwijzen naar de juiste
behandelaar).
Voldoende ondersteuning door professionals om overmatig
alcoholgebruik bij ouders en andere volwassenen te signaleren en
hier actie op te ondernemen.

Handhaving (GOA’s)
Politie
Gezondheid
Maatschappelijke
Ondersteuning
Verslavingszorg
Eerstelijns
gezondheidszorg
Gezondheid
Maatschappelijke
Ondersteuning
Verslavingszorg
Eerstelijns
gezondheidszorg

6. Uitvoeringsagenda
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het beleid op de vier pijlers omgezet wordt in concrete
acties. Deze acties vormen gezamenlijk de uitvoeringsagenda voor de komende jaren op het
gebied van verslavingspreventie. De uitvoeringsagenda bestaat uit een aantal acties die of
algemeen van aard zijn, ofwel specifiek dienen ter uitvoering van een van de benoemde
pijlers.
1. Regionaal en lokaal beleid en de vier pijlers
Zoals in hoofdstuk 1 en het werkplan van het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging is
aangegeven, beperkt veel alcoholproblematiek zich niet tot de gemeentegrenzen. Er is
sprake van een zgn. waterbedeffect, maar ook bij alcoholmisbruik in het verkeer, bij
grootschalige evenementen, ´uitgaansmigratie´ naar andere gemeenten. Integrale regionale
samenwerking is daarom gewenst en leidt tot meer effectiviteit. Daarnaast geven gemeenten
aan behoefte te hebben aan informatie-uitwisseling.
Uniformiteit en gezamenlijkheid leidt tot minder regionale verschillen en tot een eenduidige en
heldere boodschap op het gebied van alcoholgebruik door jongeren. Het Bestuurlijk Overleg
Alcohol heeft een belangrijke taak in het uitdragen van deze algemene boodschap. De
regionale aandacht voor alcohol wordt opgenomen in de regionale nota volksgezondheid
waar op het moment van schrijven aan gewerkt wordt. Op deze manier wordt
overeenstemming en draagvlak voor een regionale aanpak bevestigd.
Uniformiteit in dit beleid leidt tot nog meer effectiviteit, omdat dezelfde regels gelden en er
geen verschillen tussen gemeenten bestaan (dus bijv. dat de verkrijgbaarheid van alcohol
door jongeren op dezelfde manier beperkt wordt). Een voorbeeld van een dergelijke integrale
aanpak op zowel regionaal als lokaal niveau is de aanpak in de regio Eindhoven onder de titel
‘Laat je niet flessen’ (www.ljnf.nl).
Het BOA heeft een belangrijke taak waar het gaat om het creëren van publiek en bestuurlijk
draagvlak voor een integrale aanpak van (overmatig) alcoholgebruik door jongeren.
ACTIE 1: Alle partners op regionaal niveau dragen de uniforme regionale boodschap van een
gezamenlijk alcoholmatigingsbeleid actief uit en stimuleren gemeenten en instellingen om
zich bij deze uniforme boodschap aan te sluiten.
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Naast het BOA is er een aantal regionale organisaties actief die allen een eigen bijdrage
leveren aan het alcoholmatigingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de GGD Hollands Midden,
de Politie Hollands Midden, het Openbaar Ministerie, Bureau Halt en Brijder Verslavingszorg.
Ook scholen, voornamelijk middelbare scholen en ROC’s, hebben een regionale functie. Naar
de activiteiten van deze instellingen wordt waar nodig in deze beleidsvisie verwezen. Zij
leveren immers door hun activiteiten ook een bijdrage aan de uitvoering van het beleid.
De regionale samenwerking is alleen effectief als ook individuele gemeenten hun
verantwoordelijkheid nemen en actief beleid voeren om het alcoholgebruik bij jongeren te
beperken. Lokale verantwoordelijkheden zijn onder meer: ruimtelijke ordening, subsidiëring
van instellingen, regelgeving rond paracommerciële organisaties, deskundigheidsbevordering
van professionals, de Drank- en Horecaverordening. Gemeenten hebben via onder andere
hun veiligheidsbeleid, lokale gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, Wmo-beleid, ruimtelijke
ordening van het rijk eigen verantwoordelijkheden gekregen. Het is van belang, dat waar het
gaat om alcoholmatigingsbeleid, gemeenten vanuit hun eigen verantwoordelijkheden dezelfde
keuzes maken op deze diverse terreinen. Gemeenten leggen daarbij wel hun eigen accenten
omdat er duidelijk sprake is van een lokale dynamiek. De manier waarop individuele
gemeenten de activiteiten invulling geven bepalen zij ook zelf.
Deze beleidsvisie geeft aan wat er op regionaal niveau gaat gebeuren om alcoholgebruik te
beperken, maar geeft tevens aan wat er in individuele gemeenten in Zuid-Holland Noord moet
gebeuren om het totale beleid effectief te laten zijn.
ACTIE 2: Gemeenten in Zuid-Holland Noord leggen hun beleid op het gebied van
alcoholmatiging uiterlijk in 2013 in beleid vast. Basis voor dit beleid is deze regionale
beleidsvisie waarin aangegeven wordt welke uniforme lokale acties ondernomen dienen te
worden om het alcoholmatigingsbeleid effectief te laten zijn, waarbij ook rekening gehouden
wordt met lokaal maatwerk. De RDOG (met ondersteuning van de werkgroep BOA) monitort
de voortgang in gemeenten.
Beleid op de vier pijlers: uitvoeringsagenda
In hoofdstuk 5 zijn vier pijlers, ofwel aandachtsgebieden beschreven. Een gezamenlijke inzet,
dus zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau, op de vier pijlers leidt tot een integrale
aanpak met als doel het voorkomen van alcoholgebruik tot 16 jaar en verminderen van
alcoholgebruik bij jongeren tot 18 jaar.
De vier pijlers zijn de volgende:
1. Voorlichting, bewustwording en educatie
2. Inrichting van de omgeving
3. Regelgeving en handhaving
4. Signalering, advies en ondersteuning
Per pijler wordt in de volgende hoofdstukken het concrete beleid beschreven. Dit gebeurt aan
de hand van de volgende aspecten:
1. Activiteiten op regionaal niveau
2. Uitvoering op lokaal niveau
13
3. Relatie met projecten uit het BOA
13

In het werkplan van het BOA is een aantal thema’s opgenomen dat specifieke aandacht verdient
waarover handreikingen in de maak zijn. De projecten zijn allen eind 2009/begin 2010 gestart en
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In de hoofdstukken 7 en 8 wordt ingegaan op enkele algemene aspecten, zoals financiën,
jongerenparticipatie, communicatie, monitoring en evaluatie.

7. Uitvoeringsagenda bij de pijler ‘Voorlichting, bewustwording en educatie’
7.1 Activiteiten op regionaal niveau
Activiteiten op het gebied van voorlichting, bewustwording en educatie voor jongeren en hun
omgeving zijn van groot belang omdat daarmee voorkomen wordt dat jongeren (overmatig)
alcohol drinken. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor diverse onderwerpen:
kennis over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik (onder de 16 jaar) (voorlichting) en
handvatten hoe om te gaan met de verleiding om alcohol te drinken (educatie). Dit geldt ook
voor het gebruik van andere genotmiddelen, zoals (soft)drugs, energy drinks of andere
verslavende zaken zoals gamen en gokken. Voor deze onderwerpen wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de voorlichtingsactiviteiten over alcohol. Hieronder wordt aangegeven waar
deze activiteiten aan moeten voldoen om zo effectief mogelijk te zijn.
Meer aandacht voor weerbaarheid
In de landelijke preventienota Gezondheid Dichtbij (Ministerie van VWS, mei 2011) wordt een
belangrijke rol toebedeeld aan het weerbaar maken van jongeren. Jongeren moeten
geholpen worden om verleidingen van alcohol, maar ook van andere genotmiddelen en
verslavende zaken te weerstaan. Voorlichting richt zich dan, naast informatie over schadelijke
effecten, ook meer op bewustwording van manieren waarop jongeren ‘nee’ kunnen zeggen
tegen bijvoorbeeld alcohol. Dit vergt een nieuwe focus van de voorlichtingsactiviteiten die de
afgelopen jaren zijn gehouden, en dus een verandering van de inrichting van die activiteiten.
Scholen als belangrijkste vindplaats
Scholen spelen een belangrijke rol in het leven van jongeren: in principe gaan alle jongeren
naar school. Door in ieder geval op alle middelbare scholen en ROC’s in de regio ZuidHolland Noord activiteiten te houden worden alle jongeren in de regio bereikt. Van belang is
ook om te kijken naar de rol die basisscholen spelen in deze pijler. Via scholen kunnen ook
gemakkelijk ouders betrokken worden in de activiteiten (vanuit hun rol als ‘grenzensteller’ en
vanuit hun voorbeeldfunctie). Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat een
voorlichting op middelbare scholen effectief is als deze zich zowel richt op de jongeren als op
de ouders, die geholpen worden bij het stellen van grenzen en als de activiteiten meerdere
jaren herhaald worden. Van belang is ook dat tijdig wordt begonnen met de voorlichting over
alcohol, bij voorkeur al op het basisonderwijs.
Veel middelbare scholen en ROC’s besteden in hun reglementen al aandacht aan de
beschikbaarheid van alcohol op bijv. schoolfeesten. Ook met de scholen die dit nog niet
gedaan hebben, kunnen dergelijke afspraken gemaakt worden (zie pijler 2).
Het is ook belangrijk om niet alleen op scholen, maar ook op andere vindplaatsen van
jongeren voorlichtingsactiviteiten te organiseren, zodat jongeren op meerdere plaatsen de

hebben op het moment van schrijven van deze beleidsvisie nog niet allemaal tot een handreiking geleid.
Gemeenten gebruiken de handreikingen om alcoholmatigingsbeleid vorm te geven.
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boodschap horen. Daarbij gaat het met name om contacten met jongerenwerk,
sportverenigingen etc.
Afstemming van de boodschap (uniformiteit) is hierbij essentieel.
Samenvattend kan de volgende actie geformuleerd worden:
ACTIE 3: Op alle basisscholen, middelbare scholen en ROC’s in de regio Zuid-Holland Noord
worden voorlichtingsactiviteiten gehouden waarbij niet alleen de jongeren betrokken wordt
maar ook de ouders en waarbij aandacht is voor de gevaren van alcoholgebruik (en andere
verslavende zaken) en er steeds meer aandacht is voor weerbaarheid in het algemeen.

7.2 Uitvoering op lokaal niveau
Kernboodschap in het beleid van individuele gemeenten is het zoeken naar aansluiting bij
andere activiteiten.
Op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdbeleid en Onderwijs worden
afspraken gemaakt met partners die de keuze van jongeren om te drinken beïnvloeden. Dit
zijn onder andere maatschappelijk werkers die bij gezinnen thuis komen, medewerkers van
de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), de JeugdPreventie Teams die in verschillende
gemeenten actief zijn, organisaties die opvoedingsondersteuning geven. Dit kan door het
maken van een analyse van de activiteiten waarin hulpverleners in contact komen met
jongeren en/of hun ouders (dit kan ook via websites, bijvoorbeeld via het virtueel CJG,
www.cjg(gemeente).nl of voor de jongeren: www.hoezitdat.info). Op die momenten is het van
belang dat de professionals ook het onderwerp alcohol bij jongeren zelf of bij hun ouders
(voorbeeldfunctie) onder de aandacht brengen, zodat zij niet alleen via de school gewezen
worden op de schadelijke effecten van alcohol. Ook het stellen van grenzen en ondersteuning
hierbij is een aandachtspunt. Aandacht voor alcohol wordt geborgd in subsidieafspraken met
uitvoerende instellingen.
Voorwaarde voor een goede uitvoering van dit beleid is dat professionals (hulpverleners etc.)
zelf ook voldoende kennis hebben van de gevolgen van alcoholgebruik en voldoende de
signalen die overmatig alcoholgebruik bij ouders of bij jongeren herkennen om hier goed op in
te spelen. Hierop wordt nog ingegaan bij de beschrijving van beleid bij de pijler vier:
‘Signalering, advies en ondersteuning’.
ACTIE 4: Gemeenten brengen in kaart waar professionals in contact komen met jongeren en
hun ouders waar ook voorlichting, bewustwording en educatie rond alcohol en genotmiddelen
plaats kan vinden en leggen de aandacht voor voorlichting, bewustwording en educatie rond
dit onderwerp zoveel mogelijk via subsidiëring vast.
7.3 Handreikingen uit het BOA
Voor de pijler ‘Voorlichting, bewustwording en educatie’ ligt er een relatie met het project
‘Ondersteuning van ouders: achter de voordeur’. De handreiking biedt een overzicht van
kansrijke projecten waarbij ouders een centrale of belangrijke rol spelen. De
voorbeeldprojecten komen zowel uit gemeenten uit de regio Zuid-Holland Noord, maar ook uit
andere gemeenten in den lande. In de handreiking wordt daarnaast de rol van ouders meer
uitgebreid beschreven, met specifieke aandacht voor de voorbeeldfunctie van ouders.
Benadrukt wordt dat gemeenten voor de benadering van ouders goed moeten kijken de
lokale situatie, meer concreet bijvoorbeeld naar het type ouders dat men wil bereiken.
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8. Uitvoeringsagenda bij de pijler ‘Inrichting van de omgeving’
Bij deze pijler zijn de plaatsen van belang waar jongeren alcohol kunnen verkrijgen, kopen
en/of consumeren. Het gaat om deze vindplaatsen:
• Scholen
• (Sport)verenigingen
• Evenementen
• Verkooppunten van alcohol, waaronder:
o Supermarkten & slijterijen
o Horecagelegenheden
• Thuis
• Hokken en keten
Voor al deze vindplaatsen wordt hieronder kort beschreven welke instrumenten gemeenten
inzetten om de beschikbaarheid van alcohol te verminderen. In sommige gevallen gaat het
om het instrument regelgeving, hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.
8.1 Activiteiten op regionaal niveau
Scholen
Zoals al in de vorige paragraaf is beschreven hebben middelbare scholen en ROC’s een
regionale functie. De GGD en Brijder hebben een belangrijke rol in het leggen van contact
met scholen om afspraken te maken over voorlichting en de beschikbaarheid van alcohol op
bijv. schoolfeesten. De GGD doet dit voor het basisonderwijs en middelbare scholen, Brijder
voor ROC’s. Waar er nog geen afspraken zijn kan de werkgroep BOA een ondersteunende
rol spelen in het voeren van het gesprek met scholen. Dit alleen voor zover er niet al
afspraken hierover gemaakt zijn. De werkgroep BOA ondersteunt hierbij de uitvoerende
instellingen.
ACTIE 5: GGD en Brijder maken, voor zover dit nog niet is gebeurd, afspraken met scholen in
de regio Zuid-Holland Noord over hoe zij omgaan met alcohol en andere verslavende
middelen en de aandacht die ze daaraan besteden (bijv. in voorlichting, in de kantine, op
schoolfeesten), met als doel de verkrijgbaarheid van alcohol en andere verslavende middelen
zoveel mogelijk te beperken. De werkgroep BOA heeft hierbij een ondersteunende rol.

8.2 Uitvoering op lokaal niveau
(Sport)verenigingen
Verenigingen zijn verplicht om een bestuursreglement te hebben waarin schenktijden worden
bepaald die voor het publiek duidelijk moeten zijn. Daarmee kan voorkomen worden dat er
alcohol wordt geschonken op tijden dat er veel jeugd aanwezig is (bijv. tijdens wedstrijden,
jeugdavonden, toernooien). Gemeenten worden geacht de aanwezigheid en inhoud van
bestuursreglementen te toetsen.
Daarnaast bestaan er vaak subsidierelaties tussen gemeente en verenigingen. In de
subsidievoorwaarden wordt aandacht voor gezondheid en, dus de beperkte beschikbaarheid
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van alcohol, opgenomen. Dit kan uitgebreid worden met eisen rond het niet
verkopen/schenken van alcohol aan jongeren (vergelijkbaar met de bestuursreglementen).
Veel gemeenten kennen een Nota Paracommercie, veelal gericht op het voorkomen van
oneerlijke concurrentie tussen verenigingen (zonder winstoogmerk) en horecaondernemingen
(met winstoogmerk). De nota bevat over het algemeen richtlijnen voor de exploitatie van
kantines in verenigingen. De beschikbaarheid van alcohol voor jongeren wordt via deze Nota
Paracommercie beperkt door in de nota aandacht te schenken aan het gezondheidsaspect.
Tot slot kan een convenant afgesloten worden met (sport)verenigingen. Dit is bijvoorbeeld in
de Gooi-en Vechtstreek gebeurd. Dit geeft een krachtige signaal af dat ook
(sport)verenigingen zich verantwoordelijk voelen voor de jongeren die bij hen komen.
Bekeken moet worden of dit op lokaal niveau of op regionaal niveau moet plaatsvinden: er
zijn veel kleine (sport)verenigingen met een lokale uitstraling maar ook grotere
(sport)verenigingen met een regionale functie.
Een combinatie van de vier hierboven genoemde instrumenten leidt tot het meest uniforme en
effectieve beleid op het gebied van de beperking van alcohol op (sport)verenigingen. Overleg
met verenigingen is op dit punt zeker noodzakelijk, waarbij de belangen van verenigingen in
het gesprek meegenomen moeten worden (bijv. inkomsten uit baromzet).
ACTIE 6: Gemeenten zetten een combinatie van instrumenten (Nota Paracommercie,
bestuursreglement, subsidievoorwaarden, convenant) in om de beschikbaarheid van alcohol
op (sport)verenigingen voor jongeren te beperken. Overleg met sportverenigingen is hierbij
essentieel om tot goede resultaten te komen.
Evenementen
Binnen het evenementenbeleid besteden gemeenten aandacht aan het gezondheidsaspect
en zij houden hier rekening mee. Elementen hierin zijn het aantal tappunten (‘bijzondere
omstandigheid, art 35 Drank- en Horecawet) en de openingstijden van tappunten en
horecagelegenheden. Een rol van betekenis speelt daarin ook de grootte van het evenement
en daarmee de economische betekenis van het evenement voor stad. De Veiligheidsregio
heeft in de stroomlijning van veiligheid rond evenementen aangegeven ook aandacht te willen
besteden aan advisering over alcohol.
ACTIE 7: In het gemeentelijke evenementenbeleid is aandacht voor het onderwerp alcohol &
jongeren en wordt aangegeven hoe de gemeente hiermee om wil gaan. Zo mogelijk worden
instrumenten (aantal tappunten en openingstijden) door gemeenten in overleg met
organisatoren van evenementen ingezet (bijv. opnemen in evenementenvergunning).
Verkooppunten van alcohol
Momenteel kunnen alleen ondernemers beboet worden als zij alcoholverkoop aan 16-minners
toestaan. De Drank- en Horecawet is in het voorjaar van 2012 gewijzigd (zie paragraaf 4.1).
Dit betekent dat jongeren binnenkort zelf ook een boete kunnen krijgen als zij onder de 16
jaar zijn en dan alcohol kopen of in het bezit zijn van alcohol.
Supermarkten, slijterijen
Op basis van de Drank- en Horecawet is het voor bedrijven die alcohol verkopen
(supermarkten, horecagelegenheden, slijterijen) niet toegestaan zwakalcoholhoudende
dranken te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar als zij de leeftijd van de koper niet
hebben gecontroleerd. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat het jongeren onder
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de 16 jaar zeer gemakkelijk alcohol kunnen kopen in detailhandel. Er zijn diverse
mogelijkheden om op leeftijd te controleren, zoals het inrichten van speciale alcoholkassa’s
en het inzetten van leeftijdscontrolesystemen. Technologische ontwikkelingen leiden tot
steeds geavanceerdere leeftijdscontrolesystemen die door verkopers van alcohol ingezet
kunnen worden. Ook kunnen supermarkten en slijterijen alcoholhoudende en andere
verslavende producten, zoals energy drinks en sigaretten, anders aanbieden (bijv. op lagere
schappen). In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat een winkelier verplicht is om op het
schap een duidelijke scheiding aan te brengen tussen frisdranken en (zwak)alcoholhoudende
dranken (art. 18).
Gemeenten maken met ondernemers afspraken over de inzet van dit soort instrumenten. Er
kunnen slechts afspraken gemaakt worden, omdat gemeenten niet de bevoegdheid hebben
om winkeliers beperkingen en/of beleid op te leggen. Slijterijen en supermarkten doen mee
vanuit het gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel voor een leefbare en gezonde
stad.
Van belang is altijd om in gesprek met ondernemers de individuele economische belangen
van ondernemers niet uit het oog te verliezen, of zelfs om belangen van beide kanten
bespreekbaar te maken.
Door middel van mystery guests kunnen gemeenten en uitvoerende instellingen bekijken in
hoeverre supermarkten en slijterijen meedoen aan het alcoholmatigingsbeleid van
gemeenten. Ook in eerste instantie kunnen mystery guests ingezet worden om de in
supermarkten en slijterijen te bekijken hoe er met de verkoop van alcohol omgegaan wordt,
zonder dat er al afspraken gemaakt zijn. Op deze wijze wordt de problematiek in kaart
gebracht. Mystery guests kunnen ook gebruikt worden voor andere verkooppunten van
alcohol.
Horecagelegenheden
Voor horecagelegenheden geldt in zekere zin hetzelfde als voor supermarkten en slijterijen: in
overleg met horecaondernemers kan veel bereikt worden: veel horecaondernemers reageren
goed op gesprekken met de gemeente over het schenken of verkopen van alcohol aan
15
jongeren. Vaak hebben horecaondernemers hier zelf ook een belang in omdat vermindering
van alcoholgebruik door jongeren ook leidt tot een vermindering van overlast in de
gelegenheid of daarbuiten (op straat).
Daarnaast heeft de gemeente mogelijkheden op het gebied van regelgeving, bijvoorbeeld via
de Drank- en Horecaverordening. Gemeenten kunnen de verkoop van alcohol hierin
beperken voor bepaalde typen zaken (het zgn. vergunning- en verlofstelsel). Verschillende
typen horecagelegenheden zijn avondwinkels, snackbars, afhaalzaken. Gemeenten hebben
van het Rijk beleidsvrijheid gekregen om aan verschillende typen horecagelegenheden
verschillende eisen te verbinden voor de verkoop van alcohol.
ACTIE 8: Gemeenten maken afspraken met horecaondernemers, supermarkten en slijterijen
over de manier waarop zij omgaan met de verkoop van alcohol en met leeftijdscontroles met
het doel ook deze partners hun verantwoordelijkheid op dit onderwerp te laten nemen.
Thuis
14

Universiteit Twente, maart 2011, ‘Beschikbaarheid van alcohol voor jongeren onder de 16.
Minutenwerk’.
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Ervaringen hiermee zijn opgedaan in het project Hijsen en Slikken dat door de GGD in de Gemeente
Leiden in het verleden is uitgevoerd.
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Als ouders alcohol in huis hebben, wordt de verleiding om alcohol te drinken voor jongeren
groter. Deze wordt nog groter als ouders alcohol drinken waar jongeren bij zijn. Ouders
moeten bekend zijn met de gevolgen van alcoholgebruik door jongeren en met de
mogelijkheden die zij in hun opvoeding hebben om alcoholgebruik bij jongeren zoveel
mogelijk te voorkomen. Hiervoor wordt verwezen naar de beschrijving van de inzet op het
gebied van voorlichting, bewustwording en educatie (paragraaf 1.1) en activiteiten op het
gebied van opvoedingsondersteuning (zie actie 4).
Hokken en keten
Hokken en keten zijn ontmoetingsplekken van veelal jongeren die zij in schuren, caravans,
kassen en zolders creëren. Het is een plek die jongeren zelf beheren, waar ze samenkomen
voor de gezelligheid en om te drinken. Niet elke keet is hetzelfde, bij de ene keet ligt de
nadruk op alcoholverkoop en bij de andere keet staat het samenzijn met vrienden centraal.
Om een reëel beeld te krijgen van eventuele hokken en keten wordt er onderscheid gemaakt
tussen drie vormen die een keet kan aannemen.
1.
Huiskamerkeet: niet bedrijfsmatig, er wordt gratis verstrekt of bezoekers nemen hun
eigen drankjes mee, de keet is niet voor publiek geopend (niet openbaar) en heeft geen
permanent karakter. Dit is de kleinschalige keet, waar strijdigheid met de Drank- en
Horecawet niet aan de orde is.
2.
Buurtkeet: niet bedrijfsmatig, verkoop drank met kleine winst vaak voor investeringen
in keet zelf, is soms voor publiek uit de omgeving geopend en heeft soms een naar
permanentie neigend karakter. De buurtkeet komt het meeste voor en lijkt een
alternatief voor een buurthuis of jeugdhonk.
3.
Commerciële keet: (Bijna) bedrijfsmatig van opzet, verkoop drank met winst, is voor
publiek geopend en heeft waarschijnlijk een permanent karakter. De commerciële
keet lijkt het meest op een illegale kroeg.
In de tabel hieronder staat een beschrijving van de verschillende keten in het licht van
regelgeving, en dit geeft dus ook de mogelijkheden van gemeenten aan om iets aan de keet
te doen. Waar er strijdigheid is met bestemmingsplan, bouwveiligheid, brandveiligheid en de
Drank- en Horecawet is handhaving mogelijk.

Huiskamerkeet
Buurtkeet
Commerciële
keet

Strijdig met
bestemmingsplan
Nee

Strijdig met
bouwveiligheid?
nee

mogelijk
Ja

mogelijk
ja

Strijdig met
brandveiligheid?
Waarschijnlijk
niet
mogelijk
ja

Strijdig met
DHW?
Nee
Mogelijk
Ja

ACTIE 9: Gemeenten waarin sprake is van hokken en keten geven in hun beleid aan hoe zij
omgaat met die hokken en keten in de gemeente. Hierbij worden de belanghebbende
partijen (zoals brandweer, politie etc.) betrokken.
Bredere lokale inzet
Reclamebeleid
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Via het eigen reclamebeleid gaan gemeenten reclame-uitingen voor alcohol (en andere
verslavende middelen) tegen. Ook stimuleren gemeenten andere partijen om dergelijke
reclame-uitingen niet te voeren en bijvoorbeeld andere sponsoren dan drankproducenten te
benaderen (zie ook onder het kopje ‘sportverenigingen’).
Ruimtelijke ordening
Gemeenten hebben een belangrijk instrument in handen om de vestiging van bedrijven,
waaronder detailhandel (supermarkten en slijterijen) en horecagelegenheden te beperken of
juist te stimuleren, namelijk via bestemmingsplannen. Gemeenten maken bewust een
beleidskeuze om alcoholverkoop via bestemmingsplannen (hogere horecacategorieën).
Hierbij zijn aspecten als de nabijheid van scholen en andere vindplaatsen van jongeren van
belang.
Vergelijkbare keuzes kunnen gemaakt worden voor de vestiging van coffeeshops (beperken
beschikbaarheid softdrugs) en voor de vestiging van snackbars (beperken beschikbaarheid
fast food).
ACTIE 10: Gemeenten geven in beleid aan welke keuzes zij maken ten aanzien van de
ruimtelijke ordening en de vestiging van horecaondernemingen, waaronder snackbars,
coffeeshops etc. en welke keuzes zij maken ten aanzien van het eigen reclamebeleid.
8.3 Handreikingen uit het BOA
Een viertal thema’s is door het BOA benoemd die te maken hebben met de pijler ‘Inrichting
van de omgeving’:
1. Hokken en keten (& hangplekken en zuipschuiten)
2. Paracommerciële alcoholverstrekkers
3. Aanpak evenementen
4. Harmonisatie regelgeving gemeenten (incl. gevolgen wijzigingen Drank en
Horecawet)
Van het thema hokken en keten is een handreiking beschikbaar. Daarin wordt onder andere
ingegaan op de verschillende typen hokken en keten en de manier waarop gemeenten inzicht
kunnen krijgen in welke hokken en keten er in de eigen gemeente zijn. Dit vergt namelijk een
specifieke aanpak. Daarnaast is er ook een handreiking gemaakt over hangplekken &
zuipschuiven en hoe hiermee om te gaan. Geconcludeerd wordt dat dit een relatief nieuw
thema is waar nog niet veel over bekend is. Van belang is om in eerste instantie te bekijken of
het een probleem in de eigen gemeente is, bijvoorbeeld door samen te werken met
jongerenwerk en politie.
In de handreiking over paracommerciële alcoholverstrekkers wordt geadviseerd bestuurlijke
durf te tonen. Bestuurlijk draagvlak is voor alcoholmatigingsbeleid gericht op deze
verstrekkers van groot belang. Instrumenten zijn aanpassing van regelgeving gecombineerd
met handhaving en sanctionering. Daarnaast wordt gemeenten geadviseerd integraal beleid
te maken. Een van de nieuwe onderdelen van de in het voorjaar van 2012 gewijzigde Dranken Horecawet is het aanpassen van de Drank- en Horecaverordening door er een gedeelte
over paracommerciële alcoholverstrekkers aan toe te voegen.
De handreiking evenementenbeleid beoogt aanvullend te zijn om het bestaande
evenementenbeleid van gemeenten vanuit het perspectief van alcoholmatiging. De
handreiking helpt gemeenten, en daarmee organisatoren van evenementen, om systematisch
naar het aspect ‘alcohol’ te kijken teneinde de risico’s van alcohol te minimaliseren.
Op het moment van schrijven is er nog geen handreiking over het onderwerp regelgeving. De
wijziging van de Drank- en Horecawet zal hierin meegenomen worden, incl. de
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modelverordeningen waar de VNG in 2012 aan werkt voor de implementatie van de
wijzigingen.
9. Uitvoeringsagenda bij de pijler ‘Regelgeving en handhaving’
9.1 Landelijk niveau: gewijzigde Drank- en Horecawet & Regeling Halt
Voordat overgegaan kan worden naar beleid op regionaal niveau is het van belang aandacht
te besteden aan de ontwikkelingen omtrent de Drank- en Horecawet.Deze wet is in het
voorjaar van 2012 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Strafbaar stellen van het in bezit hebben van alcohol door jongeren onder de 16 jaar
(in de openbare ruimte), boetemogelijkheid.
• Decentralisatie van het toezicht op de Drank- en Horecawet, waaronder het toezicht
op de verkoop van alcohol, naar individuele gemeenten (een onderdeel is ook het
toezicht op de inrichtingseisen van horecagelegenheden). Voorheen werd dit toezicht
uitgevoerd door de Voedsel- en Warenautoriteit.
Naast de Drank- en Horecawet bestaat ook de ministeriële regeling Halt. Via deze wet is het
mogelijk om bepaalde jongeren die bepaalde strafbare feiten plegen geen aantekening op
hun strafblad te geven en voor te leiden aan het Openbaar Ministerie, maar om hen naar
Bureau Halt te sturen voor een zogeheten Halt-afdoening. Dit is een leerstraf waarbij
jongeren en hun ouders op een andere dan strafrechtelijke manier geconfronteerd worden
met het gebeurde. Onderdeel van de Halt-afdoening zijn de vergoeding van eventuele
schade, een leer- en/of taakstraf en/of activiteiten met een pedagogische strekking (art 1c.).
Halt-afdoeningen bestaan voor leerplicht, vuurwerk en andere delicten waarbij al dan niet
schade wordt veroorzaakt (waaronder delicten gepleegd onder invloed van alcohol; Regeling
Halt, art. 2). Het Ministerie van Justitie financiert de Halt bureaus met een jaarlijkse subsidie.
9.2 Activiteiten op regionaal niveau
In de regio Zuid-Holland Noord zijn er verschillende actoren actief die handhavingstaken
uitvoeren, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de politie.
Het regionale Korpsbeleidsplan 2008-2011 geeft richting aan de strategische aanpak om de
doelstellingen van de Politie Hollands Midden te bereiken. Het Korpsjaarplan 2011 is een
afgeleide van het Kopsbeleidsplan en geeft antwoord op de vraag hoe de Politie Hollands
Midden de doelstellingen, zoals geformuleerd in het korpsbeleidsplan wil bereiken. Elk
politiedistrict kent een eigen jaarplan, dat is afgeleid van het korpsbeleidsplan. Er zijn vier
districten in de politieregio Hollands-Midden. De drie districten Duin- en Bollenstreek, Rijn- en
Vechtstreek en Leiden en omstreken liggen in de regio Zuid-Holland Noord. Het vierde
politiedistrict, Gouwe IJssel valt niet onder de regio Zuid-Holland Noord (en dus niet in het
bereik van deze nota).
Daarnaast vindt ook algemene afstemming op het gebied van fysieke veiligheid (en
rampenbestrijding) plaats in de Veiligheidsregio Hollands Midden, bestuurd door de
burgemeesters van de regio Hollands Midden.
Halt-maatregel
Wettelijk is bepaald dat jongeren die schade veroorzaken door bijvoorbeeld overmatig
alcoholgebruik onder bepaalde voorwaarden geen strafrechtelijke vervolging krijgen maar een
zgn. Halt-maatregel (zie hierboven). De afgelopen jaren is in een aantal regio’s
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geëxperimenteerd met een uitbreiding van de Halt-maatregel met een zogeheten
leeropdracht. Deze leeropdracht vormt een uitbreiding van de pedagogische activiteiten die al
deel uitmaken van de standaard Halt-maatregel en hebben een meer preventief karakter.
Deze wordt uitgevoerd door Brijder.
ACTIE 11: de RDOG in samenwerking met Brijder (als uitvoerder van de leeropdracht) maakt
afspraken met de Politie en de Veiligheidsregio over de manier waarop in de regio ZuidHolland Noord omgegaan wordt met alcoholproblematiek en -overlast door jongeren,
waaronder het doorverwijzen naar het regionale Bureau Halt.
Toezichtstaak Drank- en Horecawet
Zoals hierboven beschreven worden gemeenten binnenkort geconfronteerd met een
toezichtstaak op de verkoop en aankoop van alcohol. Daarnaast wordt er in 2012 door de
RDOG bekeken in hoeverre er regionaal samengewerkt kan worden voor de uitvoering van
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de toezichtstaak die gemeenten in de gewijzigde Drank- en Horecawet krijgen. De
wijzigingen van de Drank en Horecawet zullen op regionaal niveau bekeken worden en ook
worden via de RDOG voorstellen gedaan voor het goed uitvoeren van deze wet. Deze
beleidsvisie, waarin een aantal wijzigingen van de wet al is verwerkt, is hier een voorbeeld
van.
ACTIE 12: De RDOG bekijkt de mogelijkheden om in regionaal verband de nieuwe
toezichtstaak die gemeenten krijgen in het kader van de gewijzigde Drank- en Horecawet uit
te voeren.
9.3 Uitvoering op lokaal niveau
In hoofdstuk 3 is al aangegeven wat gemeenten met regelgeving kunnen doen om de
beschikbaarheid van alcohol te verminderen (Nota Paracommercie, bestemmingsplannen,
subsidieovereenkomsten, reclamebeleid etc.). Op gemeentelijk niveau is vaak ook veel
aandacht voor het voorkomen van overlast, met vaak als oorzaak overmatig alcoholgebruik.
Gemeenten hebben een aantal plaatsen waarin ze regelgeving en/of beleid kunnen opnemen
om overlast te voorkomen. Dit zijn:
• Integraal Veiligheidsplan: Op basis van de Gemeentewet (regierol veiligheid) zullen
gemeenten verplicht worden om allen een eigen Integraal Veiligheidsplan te maken.
• Handhavingsbeleid
• Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin kunnen bepaling omtrent
verschillende onderwerpen worden opgenomen:
o Instellen van alcoholvrije gebieden;
o Verstrekken van vergunningen voor evenementen (zie ook hoofdstuk 3 );
o Bepalen van sluitingstijden voor horecagelegenheden (en terrassen);
o Voorwaarden voor algehele sluiting van horecagelegenheden.
• Drank- en Horecaverordening
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Dat dit kan is nog niet zeker, omdat Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s), de voor de hand
liggende uitvoerder van het toezicht, vooralsnog alleen binnen de eigen gemeentelijke grenzen mag
opereren.
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ACTIE 13: Gemeenten geven in hun beleid aan welke regelgeving en beleidsinstrumenten zij
inzetten om vorm te geven aan de pijler ‘regelgeving en handhaving’, waarbij zij kijken naar
de mogelijkheden in het Integraal Veiligheidsplan, het handhavingsbeleid, de APV en de
Drank- en Horecaverordening en de invoering van de Halt-leeropdracht.
9.4 Handreikingen uit het BOA
Op het gebied van regelgeving en handhaving wordt op het moment van schrijven gewerkt
aan de volgende handreikingen:
• Harmonisatie regelgeving gemeenten (incl. wijzigingen Drank en Horecawet)
• Halt maatregel alcohol
• Versterking handhaving
In paragrafen 8.4 is al aandacht besteed aan het thema harmonisatie regelgeving.
Actie 13 geeft richting aan de invoering van de Halt-leeropdracht. Voor 2012 en 2013 zijn hier
regionale middelen beschikbaar. Na die tijd bekostigen de individuele gemeenten de Haltleeropdracht uit eigen middelen voor de jongeren uit de eigen gemeente die deelnemen aan
een Halt-leeropdracht voor alcoholmisbruik.
Er wordt op het moment van schrijven nog gewerkt aan een handreiking handhaving. Deze
handreiking is nog niet afgemaakt, omdat de wijziging van de Drank- en Horecawet pas
recent (voorjaar 2012) door de Tweede Kamer is vastgesteld.
10. Uitvoeringsagenda bij de pijler ‘Signalering, advies en ondersteuning’
Het aandachtsgebied ‘signalering, advies en ondersteuning’ richt zich met name op die
jongeren en gezinnen waarin al meer alcohol gedronken wordt en waarin zich gemakkelijk
een alcoholproblematiek ontwikkelt. Ouders in deze gezinnen hebben vaak extra
ondersteuning nodig om goede grenzen aan het alcoholgebruik van hun kinderen te stellen.
Signalering en een adequate doorverwijzing zijn dan van belang, ook om de ontwikkeling van
gerelateerde problematiek (ziekteverzuim, schulden) voor te zijn.
Tot slot is het ook van belang om alcoholproblematiek bij andere volwassenen (zonder
kinderen) of ouderen te signaleren en hier adequaat mee om te gaan. Ook voor hen is een
optimale deelname aan de samenleving van belang. Activiteiten op het gebied van
signalering, advies en ondersteuning zijn niet allen voorbehouden aan volwassenen met
kinderen, maar ook inzetbaar voor volwassenen zonder kinderen. Dit is zeker het geval als er
sprake is van een hoog risico op een verslaving.
10.1 Activiteiten op regionaal niveau
In het algemeen geldt dat goede hulp aan een gezin begint met goede signalering en een
goede analyse van de situaties, gevolgd door goed advies (of verwijzing) en/of goede
professionele ondersteuning van het huishouden of gezin. Dit is ook zo waar er sprake is van
een alcoholproblematiek en/of alcoholverslaving.
Professionals die in een gezin actief zijn moeten in staat worden gesteld om een goede
analyse van de situatie te maken, en naast andere signalen, ook de signalen van overmatig
alcoholgebruik oppikken. Belangrijke vraag daarbij is of de alcoholproblematiek het gevolg is
van andere oorzaken of dat de alcoholproblematiek juist leidt tot andere problemen. Zeker in
het geval dat de alcoholproblematiek de basis is, zal de professional door moeten kunnen
verwijzen naar gespecialiseerde zorg waarin de alcoholproblematiek verminderd wordt.
Hiervoor bestaan effectieve programma’s, zowel voor jongeren als voor volwassenen.
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Op regionaal niveau wordt met Zorg & Zekerheid (de verzekeraar met het grootste aantal
verzekerden in de regio Zuid-Holland Noord) gesproken over een betere aansluiting van
(gezins)ondersteuning vanuit bijv. maatschappelijk werk op het zorgaanbod. De
gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het ondersteunen van het gezin en het
tijdig signaleren en doorverwijzen. Onderdeel daarvan is ook dat professionals weten naar
wie ze het beste kunnen doorverwijzen en dat ze kennis hebben van de signalen die duiden
op alcoholproblematiek. Hier is ook een verband met de Halt-leeropdracht waarin ook ouders
betrokken worden en alcoholproblematiek bij hen gesignaleerd kan worden.
ACTIE 14: De RDOG maakt afspraken met verzekeraar Zorg & Zekerheid over het aanbod
aan eerstelijnsgezondheidszorg die zich richt op het voorkomen van een verslaving
(geïndiceerde preventie).
ACTIE 15: In de uitvoering wordt een relatief groot deel van de inzet besteed aan de
uitvoering van deze pijler door middel van het ondersteunen van instellingen bij signalering,
advies en ondersteuning (bijv. trainingen van professionals over wat signalen zijn van
alcoholproblematiek).
10.2 Uitvoering op lokaal niveau
Aansluiten op de gesprekken die op regionaal niveau gevoerd worden, zou het nuttig zijn op
lokaal niveau aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering van professionals die bij
gezinnen thuis komen. In verschillende gemeenten kunnen dit verschillende organisaties zijn,
variërend van thuiszorg medewerkers, jongerenwerk en maatschappelijk werkers, tot
medewerkers van jeugdzorg of consulenten van MEE. Met de instellingen (en professionals)
waarmee de gemeente uitvoeringsafspraken heeft kunnen wellicht afspraken gemaakt
worden over welke deskundigheidsbevordering professionals kunnen krijgen. Deze richt zich
dan op kennis van signalen van alcoholproblematiek en van zorgaanbod waarnaar
doorverwezen kan worden.
Eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen en eerstelijnspsychologen, kunnen overigens ook
alcoholproblematiek signaleren in contact met hun cliënten. Echter eerstelijnszorgverleners
worden niet door de gemeente gefinancierd. Ook van de zorgverzekeraar wordt dus inzet
verwacht om zorgverleners voldoende middelen (kennis, vaardigheden) te geven om goed te
acteren bij alcoholproblematiek.
ACTIE 16: Gemeenten brengen in kaart waar professionals in contact komen met jongeren
en hun ouders en onderstrepen daar het belang van een goede signalering van
alcoholproblematiek incl. de daarvoor benodigde kennis. Waar mogelijk nemen zij dit
onderwerp ook op in subsidieafspraken.
10.3 Handreikingen uit het BOA
Er zijn momenteel geen thema’s benoemd door het BOA die betrekking hebben op dit
aandachtsgebied.
11.Overkoepelende onderwerpen
In bovenstaande paragrafen is aandacht besteed aan wat er op de verschillende inhoudelijke
gebieden (pijlers) moet gebeuren om verslavingspreventiebeleid zo integraal mogelijk, en dus
Agendapunt A.6 bijlage B AB VRHM 08-11-2012

zo effectief mogelijk te laten zijn. Van belang is ook om nog kort aandacht te besteden aan
meer algemene onderwerpen die van belang zijn om de effectiviteit van beleid te verhogen.
Dit zijn:
1. Communicatie & rol van het BOA
2. Jongerenparticipatie
Deze twee onderwerpen worden hieronder uitgewerkt.
11.1 Communicatie
Het feit dat bestuurders uit diverse gremia (Veiligheidsregio, Sociale Agenda Holland
Rijnland, RDOG) hebben aangegeven gezamenlijk de schouders te willen zetten onder een
integraal alcoholmatigingsbeleid geeft aan dat er bestuurlijk draagvlak is voor een aanpak van
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de alcoholproblematiek in de regio Zuid-Holland Noord. Dit is een sterke boodschap.
Van belang is dan om deze boodschap uit te dragen naar andere bestuurders, gemeenten en
organisaties in de regio. Zij kunnen zich dan aansluiten bij de algemene boodschap van het
BOA en hiernaar verwijzen, mocht dat nodig zijn. Ook presenteert de regio zich met deze
boodschap als een eenheid richting provincie, rijk (Ministerie van VWS).
Dezelfde boodschap, in een iets gewijzigde vorm, namelijk dat de regio hard werkt aan het
terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren, is een sterke boodschap voor jongeren zelf,
hun ouders, scholen etc.
Aandacht voor communicatie door het BOA is daarom van belang. Op het moment van
schrijven is het BOA is bezig met het opzetten van communicatie-instrumenten om dit vorm te
geven. Daarbij wordt gekeken naar goede voorbeelden in den lande, bijvoorbeeld de
campagne ‘Laat je niet flessen’, een initiatief van 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant
(www.ljnf.nl). Of ‘Drinkt het tot je door’ van de GGD West-Brabant
(www.wineenschoolfeest.nl).
Hier wordt verwezen naar Actie 1 die aan het begin van dit document is verwoord.
11.2 Jongerenparticipatie
Omdat dit beleid met name gericht is op jongeren, is het van belang dat activiteiten en beleid
aansluiten bij hun leefwereld en omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor gerichte communicatie
over de algemene regionale aanpak van alcoholpreventie, maar ook voor het opstellen van
regelgeving voor drankgebruik in de openbare ruimte. Van belang is dat die regelgeving ook
daadwerkelijk leidt tot geen/minder alcoholgebruik door jongeren. Jongeren kunnen dus een
belangrijke bijdrage leveren in beleidsontwikkeling op lokaal niveau. Ook voor de uitvoering
van beleid kunnen jongeren ingezet worden, bijvoorbeeld in gesprekken met
horecaondernemers om overlast te beperken, of om zelf voorlichting te geven. Op deze
manier wordt ook de aansluiting bij jongeren van beleidsuitvoering gewaarborgd. Elke
gemeente kan individueel kijken op welke manieren en wanneer jongeren het best betrokken
kunnen worden. Dit is afhankelijk van de lokale situatie: een aantal gemeenten in de regio
heeft immers al vaste methoden voor jongerenparticipatie.
ACTIE 17: Alle partners en gemeenten maken bij beleidsontwikkeling en/of -uitvoering
gebruik van de ervaringsdeskundigheid van jongeren zelf.
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Aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging nemen overigens ook gemeenten uit de regio Midden
Holland deel. Deze beleidsvisie gaat echter alleen over beleid in de regio Zuid-Holland Noord.
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12. Effectmeting en evaluatie
Effectmeting
Het meten van de effecten van het beleid gebeurt via de Jongerenpeiling van de GGD. Deze
is in 2008 voor het laatst gehouden. De Jongerenpeiling is een vragenlijst aan jongeren uit de
gehele regio Zuid-Holland Noord over verschillende onderwerpen, waaronder alcoholgebruik.
Andere onderwerpen zijn seksueel gedrag, (soft)drugsgebruik, gewicht etc. De cijfers die uit
de Jongerenpeiling komen, zijn gebruikt voor de ambities die in de uitgangspuntennotitie zijn
geformuleerd. Deze cijfers zullen ook gebruikt worden om de effecten van het beleid te
meten. Echter, het is niet mogelijk om het directe verband tussen het beleid en de
percentages alcoholgebruik te leggen. Ook andere factoren die niet door regionaal beleid
beïnvloed kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld de fysieke en psychosociale ontwikkeling van
jongeren zelf, de ruimte die scholen bieden om aandacht aan gezondheid te besteden,
drinkgedrag buiten de regio etc.
Daarnaast zijn er indicatoren die de uitvoering van beleid monitoren. Deze indicatoren geven
dan niet het alcoholgebruik van jongeren weer, maar wel aspecten die leiden tot een
vermindering van het gebruik door jongeren. Indicatoren die gebruikt zullen worden voor het
monitoren van deze beleidsvisie zijn:
• Aantal scholen met een actief alcoholmatigingsbeleid (bijvoorbeeld)
• Aantallen gegeven cursussen en andere voorlichtingsactiviteiten
• Aantal partijen waar afspraken mee is gemaakt (supermarkten, slijterijen,
sportverenigingen, andere (para)commerciële organisaties, politie etc.)
• Aantal gebruikte leeftijdscontrolesystemen
• Aantal doorverwijzingen naar Bureau Halt op basis van alcohol (dit wordt tweejaarlijks
bekeken. Deze cijfers dienen ook om de instroom in volgende jaren te kunnen
inschatten).
• Aantallen gemeenten met een integraal en vastgesteld alcoholmatigingsbeleid
De indicatoren worden jaarlijks bijgehouden vanaf 2012. Dit omdat een aantal indicatoren op
dit moment nog niet gemeten wordt.
Continuïteit van beleid is belangrijk. In 2012 en 2013 wordt gestart met de uitvoering van het
regionale beleid dat in deze uitvoeringsagenda is opgenomen.
Van individuele gemeenten vergt het inzet en tijd te werken aan een eigen lokale en integrale
aanpak van alcoholmatigingsbeleid, voornamelijk door de vele beleidsterreinen die erbij
betrokken zijn. Het is dus van belang om gemeenten voldoende tijd te geven om aan hun
beleid te werken. Doelstelling is dat eind 2013 alle gemeenten in hun beleid aandacht aan
alcoholmatiging besteden. Het jaar 2013 sluit goed aan bij het feit dat alle gemeenten eind
2013 een lokale nota gezondheidsbeleid opgesteld dienen te hebben.
Om het effect van beleid goed zichtbaar te laten zijn is het van belang dat inzichtelijk is wat
de beginsituatie van de individuele gemeenten is. Dit is een actie die uitgevoerd wordt door
de werkgroep BOA (zie actie 17).
Evaluatie
In 2015 wordt door de werkgroep BOA een tussenstand opgemaakt. Daarbij wordt gekeken
naar het uitgevoerde regionale beleid en naar de stand van zaken bij individuele gemeenten.
Waar gemeenten nog weinig tot geen actie hebben ondernomen, worden zij hierop
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aangesproken. In 2015 wordt bekeken in hoeverre bijsturing van het beleid noodzakelijk is,
ook gelet op eventuele gewijzigde omstandigheden of andere (landelijke) ontwikkelingen.
ACTIE 18: De RDOG monitort de uitvoering van deze beleidsvisie via de genoemde
indicatoren, door een inventarisatie bij gemeenten om inzicht te krijgen in de begin situatie en
door middel van een evaluatie van het beleid in 2015.

13. Financiën
In deze beleidsvisie is aangegeven wat het BOA en haar regionale partners in Zuid-Holland
Noord willen doen om problematiek door (overmatig) alcoholgebruik bij jongeren te
voorkomen. Dit voorkomt zowel fysieke als sociale schade bij jongeren, met alle gevolgen van
dien (zie hoofdstuk 3). Door middel van het uniforme en integrale beleid dat in voorgaande
hoofdstukken is geformuleerd wordt dergelijke schade en problematiek voorkomen.
Er zijn verschillende beleidsinstrumenten die ingezet worden om de beleidsdoelstellingen te
halen. Voorbeelden hiervan zijn:
• het aanpassen van regelgeving, zoals de Drank- en Horecaverordening of
bestemmingsplannen
• het maken van afspraken, bijvoorbeeld met horecaondernemers en
evenementenorganisatoren
• het inzetten van financiële middelen bijv. op handhaving of op voorlichting etc.
• monitoring, evaluatie en bijsturen van beleid
Van belang is om op dit punt aan te geven hoe de acties die op regionaal niveau uitgevoerd
gaan worden vorm krijgen. Individuele gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het
organiseren van de benodigde middelen om het eigen beleid op te stellen en uit te voeren.
Op regionaal niveau is gebruik van het instrument ‘regelgeving ‘ niet aan de orde. Dit is een
actie die gemeenten zelf uitvoeren, daarnaast stelt de werkgroep ‘regelgeving’ van het BOA
een handreiking over dit onderwerp op.
Inzet instrumenten
Voor het maken van afspraken is bestuurlijke en ambtelijke capaciteit benodigd. Dit geldt voor
de acties 1, 5, 11, 12, 14 en 18. Dit zijn acties die opgenomen moeten worden in de plannen
voor de werkgroep BOA voor in elk geval 2012 en 2013. Daarbij is bestuurlijk draagvlak voor
de uitvoering van deze acties nodig, alsook betrokkenheid van de uitvoerende instellingen.
Bijvoorbeeld voor het maken van afspraken met middelbare scholen in de regio wordt de
GGD betrokken en voor het maken van afspraken met ROC’s wordt Brijder betrokken. Er is
een duidelijk verband tussen de acties 3 en 5.
Voor het financieren van activiteiten zijn financiële middelen nodig. In de regio Zuid-Holland
Noord is jaarlijks een budget van € 429.000,- (prijspeil 2012) beschikbaar. Dit budget maakt
onderdeel uit van de Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang. Van belang is een
weloverwogen verdeling van deze middelen. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van
de regionale acties 3, 11, 15, 17, 18 en 19. Deze richten zich respectievelijk op: voorlichting,
educatie en bewustwording op scholen voor jongeren en hun ouders, voorkomen van
recidieven door jongeren die overlast veroorzaken door overmatig alcoholgebruik, signalering
& doorverwijzing, deskundigheidsbevordering, beleidscoördinatie en jongerenparticipatie.
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Daarnaast is het van belang gemeenten goed te ondersteunen bij het ontwikkelen van het
eigen beleid (bijv. advisering); dit geldt met name in de eerste periode waarin gemeenten zelf
beleid ontwikkelen (actie 2).
Door al deze activiteiten te financieren wordt regionaal bijgedragen aan de doelstellingen van
het beleid uit deze beleidsvisie. Het beschikbare bedrag van € 429.000,- is beperkt maar in
principe voldoende om deze activiteiten te kunnen financieren. Meer middelen zullen
hoogstwaarschijnlijk, als zij weloverwogen ingezet worden (bijv. waar draagvlak is voor deze
inzet), leiden tot betere resultaten. Om deze reden wordt hier hiervoor een actie opgenomen,
in aanvulling op de andere reeds geformuleerde acties. Er wordt dan gezocht naar
aanvullende financiering, bijv. via landelijke subsidiestromen of andere beleidsterreinen. Tot
slot is van groot belang dat de middelen niet minder worden.
Hieronder wordt beschreven hoe de middelen de komende jaren verdeeld zullen worden.
ACTIE 19: Er wordt regionaal gezocht naar aanvullende middelen voor de financiering van de
regionale activiteiten uit deze beleidsvisie. Er wordt dan gekeken naar bijv. landelijke
subsidies en naar financieringsstromen van gerelateerde beleidsvelden.
Verdeling middelen
In 2012 en verder zullen de volgende grote clusters activiteiten met de regionale middelen
gefinancierd worden:
1. Voorlichting, bewustwording en educatie, gericht op jongeren én hun ouders. Deze
activiteiten vinden plaats op zowel het basisonderwijs, als het middelbaar onderwijs en op
de ROC’s. Daarnaast is er een open spreekuur voor mensen met vragen over alcohol en
andere genotmiddelen. Dit zijn activiteiten zoals die benoemd zijn in hoofdstuk 7 over de
pijler ‘Voorlichting, bewustwording en educatie’.
2. Voorbereiding invoering Halt-leeropdracht (uitvoeringsafspraken maken met oa. politie)
en bekostiging Halt-leeropdracht zelf. Er is niet meer geld beschikbaar dan de 11% van
de totale middelen zoals die in de tabel hieronder aangegeven is. De Halt-leeropdracht is
een activiteit die onderdeel uitmaakt van de uitvoeringsagenda van pijler 3 ‘Regelgeving
en handhaving’ in hoofdstuk 9.
3. Deskundigheidsbevordering van professionals die in contact komen met jongeren en hun
ouders. Dit is het grote cluster in de uitvoering van regionale activiteiten rond de vierde
pijler ‘Signalering, advies en ondersteuning’ in hoofdstuk 10.
4. Algemeen: beleidsadvisering en -ondersteuning voor gemeenten en voor het BOA,
monitoring, jongerenparticipatie & communicatie van de uniforme boodschap.
Ten opzichte van 2011 verschilt deze inzet en verdeling van middelen weinig. Grotere
verschuivingen zullen vanaf 2013 plaatsvinden.
Bekostiging Halt-leeropdracht
In 2012 en 2013 zal de Halt-leeropdracht grotendeels worden ingevoerd in de regio. In 2012
wordt een deel van de middelen gebruikt om regionale afspraken hierover te maken. De
verwachting is dat, omdat in 2013 de middelen voor voorbereiding niet meer nodig zijn, deze
middelen dan direct ingezet worden voor de uitvoering van de Halt-leeropdracht zelf.
In 2014 hebben gemeenten een start gemaakt met de uitvoering van hun eigen
alcoholmatigingsbeleid dat zij in 2013 hebben vastgesteld. Daarin wordt ook gekeken naar de
financiering van de Halt-leeropdracht. Meerdere gemeenten hebben aangegeven middelen te
willen vrijmaken voor de bekostiging van deze leeropdracht. Financiering uit de regionale
middelen wordt dan gezien als overgangsfinanciering.
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Belangrijker is dat door het effect van het beleid en de inzet op de voorkant (voorlichting,
educatie etc.) minder jongeren in aanmerking zullen komen voor een Halt-leeropdracht omdat
er überhaupt minder alcohol gedronken wordt. Om die reden worden vanaf 2014 middelen
verschoven naar de voorkant. Door meer in te zetten op de voorkant (met name via pijler 1),
wordt verwacht dat er uiteindelijk ook minder jongeren overmatig alcohol drinken, waardoor
ook minder Halt-afdoeningen en Halt-leeropdrachten gevolgd zullen worden. Dit betekent dat
de middelen die nodig zijn voor Halt minder zullen zijn.
Beleidsadvisering
Aangezien gemeenten hun eigen beleid in 2013 vaststellen, is er op termijn minder geld nodig
voor beleidsadvisering aan gemeenten.
Door het BOA zijn en worden er tevens handreikingen geschreven die gemeenten kunnen
gebruiken. Ook is er in 2011 een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV)
verschenen, en verschijnt er in 2012 ook nog een regionale nota volksgezondheid. Landelijk
is er via de diverse instituten (Centrum voor Gezond Leven, Trimbos etc.) kennis
beschikbaar. In principe bieden deze stukken gezamenlijk (incl. deze beleidsvisie) een goede
basis voor het maken van eigen gemeentelijk beleid. Daarnaast speelt het BOA een
belangrijke rol in het maken van regionale afspraken op het gebied van alcoholmatiging.
Gemeenten kunnen ten slotte gebruik maken van elkaars ervaringen en zelf veel kennis
opdoen.
De middelen voor beleidsadvisering worden geleidelijk verminderd en verschoven naar twee
andere clusters ‘Voorlichting, bewustwording en educatie’ en ‘Deskundigheidsbevordering’.
Door meer in te zetten op de uitvoering van het beleid worden meer jongeren (en hun
omgeving) bereikt. Het gaat dan om meer voorlichting op scholen, zowel op het
basisonderwijs, als op het middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs. Ook is er dan
aandacht voor het vergroten van de weerbaarheid van jongeren in het algemeen (als basis
voor het ‘nee’ kunnen zeggen tegen alcohol).
Daarnaast stijgen ook de middelen voor deskundigheidsbevordering. Het gaat hierbij om een
vermeerdering van de activiteiten die ingezet worden bij instellingen alcohol als onderwerp op
de agenda te houden, hier aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld door professionals te
trainen in het herkennen van alcohol. Hier kan dan ook goed een snelle doorverwijzing naar
de huisarts en zorgverzekeraar in ingebed worden. Uiteindelijk leidt een goede deskundigheid
en (vroeg)signalering tot een adequate en zo vroeg mogelijke behandeling van
alcoholproblematiek, waardoor ergere problematiek (waaronder bijv. overlast) voorkomen
wordt. Deze middelen ondersteunen actie 16 van gemeenten en bieden zo een basis voor het
maken van goede afspraken met instellingen. Het is zinvol als alcohol bij die instellingen al op
de agenda staat en er al mee gewerkt wordt.
De verwachting is dat de geleidelijke verschuiving van middelen naar de ‘uitvoering’ leidt tot
meer bewustwording van jongeren en hun omgeving over de gevaren van alcoholgebruik op
jongere leeftijd en dat in door meer kennis van professionals over alcoholgebruik leidt tot
eerdere signalering van alcoholproblematiek, met daarbij een adequate doorverwijzing. Op
die manier worden latere (hogere) kosten van bijv. een Halt-leeropdracht of zorgkosten meer
vermeden. Als we dit positieve effect afwegen tegen het effect van vermindering van de
middelen voor beleidsadvisering, is de verwachting dat het eerste effect groter is dan het
tweede. Dit omdat de middelen direct bij jongeren en hun omgeving terecht komen.
In de hoofdstukken 7 en 10 wordt uitgebreider ingegaan op de inhoud van de activiteiten in
de clusters ‘Voorlichting, bewustwording, educatie’ en ‘Deskundigheidsbevordering’.
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Wel is er uit de algemene middelen nog inzet nodig voor jongerenparticipatie, communicatie
en monitoring. Deze wordt dan ook gecontinueerd. Voorstel is om dit uit de regionale
middelen te blijven bekostigen.
In 2015 wordt de situatie van 2014 gecontinueerd en verder versterkt. In 2015 vindt tevens
een evaluatie plaats.
In de tabel hieronder worden deze keuzes schematisch weergegeven. De percentages zijn
gebaseerd op de door de instellingen ingediende subsidieaanvragen voor 2012.
Verdeling regionale middelen tbv verslavingspreventie 2012-2015
Cluster
Actie
2012
2013
2014
Voorlichting, bewustwording,
3
42 %
44%
49%
educatie (pijler 1)
Handhaving/Halt leeropdracht
11
11%*
11%*
0%
(pijler 3)
Deskundigheidsbevordering
15, 17
31 %
33%
41%
(pijler 4)
Algemeen
Overhead, 16%
12 %** 10 %**
18, 19

2015
50%
0%
42%
8 %**

Totaal***
100 %
100%
100%
100%
* In 2012 valt deze 11% uiteen in een deel ‘voorbereiding invoering Halt-leeropdracht’ en de
uitvoering van de Halt-leeropdracht zelf. In 2013 wordt het gehele bedrag besteed aan de
uitvoering van de Halt-leeropdracht.
** Middelen worden in mindering gebracht op de werkzaamheden voor beleidsadvisering aan
individuele gemeenten. Gemeenten kunnen altijd zelf deze ondersteuning inkopen bij de
GGD.
*** Bij het totaal wordt in 2012 uitgegaan van de beschikbare € 429.000,-.
Subsidiëring vindt plaats door de Gemeente Leiden vanuit haar rol als centrumgemeente.

14. Actieoverzicht
In bovenstaande hoofdstukken zijn acties beschreven die zowel op regionaal als op lokaal
niveau ingezet worden om een effectief alcoholmatigingsbeleid te voeren. Hieronder worden
deze acties nog eens schematisch samengevat.

ACTIE 1

ACTIE 2

Beschrijving
Alle partners op regionaal
niveau dragen de uniforme
regionale boodschap van
een gezamenlijk
alcoholmatigingsbeleid
actief uit en stimuleren
gemeenten en instellingen
om zich bij deze uniforme
boodschap aan te sluiten.
Gemeenten in Zuid-Holland
Noord leggen hun beleid op

Pijler
Algemee
n

Trekker
RDOGwerkgroep
BOA

Andere betrokkenen
Alle instellingen die te
maken hebben met
jongeren & alcohol;
individuele gemeenten

Wanneer?
Continu

Algemee
n

Gemeenten

Instellingen in de
gemeenten die te

Uiterlijk in
2013
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ACTIE 3

ACTIE 4

het gebied van
alcoholmatiging uiterlijk in
2013 in beleid vast. Basis
voor dit beleid is deze
regionale beleidsvisie
waarin aangegeven wordt
welke uniforme lokale
acties ondernomen dienen
te worden om het
alcoholmatigingsbeleid
effectief te laten zijn,
waarbij ook rekening
gehouden wordt met lokaal
maatwerk.. De RDOG (met
ondersteuning van de
werkgroep BOA) monitort
de voortgang in
gemeenten.
Op alle basisscholen,
middelbare scholen en
ROC’s in de regio ZuidHolland Noord worden
voorlichtingsactiviteiten
gehouden waarbij niet
alleen de jongeren
betrokken wordt maar ook
de ouders en waarbij
aandacht is voor de
gevaren van alcoholgebruik
(en andere verslavende
zaken) en er steeds meer
aandacht is voor
weerbaarheid in het
algemeen.
Gemeenten brengen in
kaart waar professionals in
contact komen met
jongeren en hun ouders
waar ook voorlichting,
bewustwording en educatie
rond alcohol en
genotmiddelen plaats kan
vinden en leggen de
aandacht voor voorlichting,
bewustwording en educatie
rond dit onderwerp zoveel
mogelijk via subsidiëring
vast.

maken hebben met
jongeren & alcohol

Pijler 1

Pijler 1

GGD:
basisonderwij
s&
middelbare
scholen
Brijder:
ROC’s

Basisonderwijs
Middelbare scholen

Gemeenten

Instellingen in de
gemeenten die te
maken hebben met
jongeren & alcohol

Uiterlijk in
2013

ROC’s

Agendapunt A.6 bijlage B AB VRHM 08-11-2012

In 2013 in
beleid
opgenomen

ACTIE 5

ACTIE 6

ACTIE 7

RDOG/GGD en Brijder
maken, voor zover dit nog
niet is gebeurd, afspraken
met scholen in de regio
Zuid-Holland Noord over
hoe zij omgaan met alcohol
en andere verslavende
middelen en de aandacht
die ze daaraan besteden
(bijv. in voorlichting, in de
kantine, op schoolfeesten),
met als doel de
verkrijgbaarheid van
alcohol en andere
verslavende middelen
zoveel mogelijk te
beperken. De werkgroep
BOA heeft hierbij een
ondersteunende rol.
Gemeenten zetten een
combinatie van
instrumenten (Nota
Paracommercie,
bestuursreglement,
subsidievoorwaarden,
convenant) in om de
beschikbaarheid van
alcohol op
(sport)verenigingen voor
jongeren te beperken.
Overleg met
sportverenigingen is hierbij
essentieel om tot goede
resultaten te komen.
In het gemeentelijke
evenementenbeleid is
aandacht voor het
onderwerp alcohol &
jongeren en wordt
aangegeven hoe de
gemeente hiermee om wil
gaan. Zo mogelijk worden
instrumenten (aantal
tappunten en
openingstijden) door
gemeenten in overleg met
organisatoren van
evenementen ingezet (bijv.
opnemen in

Pijler 2

RDOG/GGD
(met
medewerking
van de
werkgroep
BOA)

Middelbare scholen

Pijler 2

Gemeenten

(Sport)verenigingen in
de gemeente

In 2013 in
beleid
opgenomen

Pijler 2

Gemeenten

Evenementenorganisat
oren, Politie

In 2013 in
beleid
opgenomen

ROC’s
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Afspraken in
2013
gemaakt

ACTIE 8

ACTIE 8

ACTIE 10

ACTIE 11

ACTIE 12

evenementenvergunning).
Gemeenten maken
afspraken met
horecaondernemers,
supermarkten en slijterijen
over de manier waarop zij
omgaan met de verkoop
van alcohol en met
leeftijdscontroles met het
doel ook deze partners hun
verantwoordelijkheid op dit
onderwerp te laten nemen.
Gemeenten waarin sprake
is van hokken en keten
geven in hun beleid aan
hoe zij omgaan met die
hokken en keten in de
gemeente. Hierbij worden
de belanghebbende partijen
(zoals brandweer, politie
etc.) betrokken.
Gemeenten geven in beleid
aan welke keuzes zij
maken ten aanzien van de
ruimtelijke ordening en de
vestiging van
horecaondernemingen,
waaronder snackbars,
coffeeshops etc. en welke
keuzes zij maken ten
aanzien van het eigen
reclamebeleid.
De RDOG in samenwerking
met Brijder (als uitvoerder
van de leeropdracht)
afspraken met de Politie en
de Veiligheidsregio over de
manier waarop in de regio
Zuid-Holland Noord
omgegaan wordt met
alcoholproblematiek en –
overlast door jongeren,
waaronder het
doorverwijzen naar het
regionale Bureau Halt..
De RDOG bekijkt de
mogelijkheden om in
regionaal verband de

Pijler 2

Gemeenten

Horecaondernemers
(bijv. via
ondernemersvereniging
)

Uiterlijk in
2013 in
beleid
opgenomen
welke
afspraken
gemaakt
gaan worden

Pijler 2

Gemeenten

Jongerenwerk, Politie,
Brandweer

In 2013 in
beleid
opgenomen
hoe men met
hokken en
keten om wil
gaan.

Pijler 2

Gemeenten

-

In 2013
keuzes in
beleid
opgenomen

Pijler 3

RDOG
(voorbereid
door de
werkgroep
BOA) ism
Brijder

Politie, Veiligheidsregio,
Bureau Halt

Voorbereidin
g invoering
Haltafdoeningalcohol +
leeropdracht
in 2012,
uitvoering in
alle
gemeente in
2013 ev.

Pijler 3

RDOG
(voorbereid
door de

Gemeenten

Voor medio
2012
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ACTIE 13

ACTIE 14

ACTIE 15

ACTIE 16

nieuwe toezichtstaak die
gemeenten krijgen in het
kader van de gewijzigde
Drank- en Horecawet uit te
voeren.
Gemeenten geven in hun
beleid aan welke
regelgeving en
beleidsinstrumenten zij
inzetten om vorm te geven
aan de pijler ‘regelgeving
en handhaving’, waarbij zij
kijken naar de
mogelijkheden in het
Integraal Veiligheidsplan,
het handhavingsbeleid, de
APV en de Drank- en
Horecaverordening en de
invoering van de Haltleeropdracht.
De RDOG maakt afspraken
met verzekeraar Zorg &
Zekerheid over het aanbod
aan
eerstelijnsgezondheidszorg
die zich richt op het
voorkomen van een
verslaving (geïndiceerde
preventie).
In de uitvoering wordt een
relatief groot deel van de
inzet besteed aan de
uitvoering van deze pijler
door middel van het
ondersteunen van
instellingen bij signalering,
advies en ondersteuning
(bijv. trainingen van
professionals over wat
signalen zijn van
alcoholproblematiek).
Gemeenten brengen in
kaart waar professionals in
contact komen met
jongeren en hun ouders en
onderstrepen daar het
belang van een goede
signalering van

werkgroep
BOA)

Pijler 3

Gemeenten

Horecaondernemers,
detaillisten,
Veiligheidshuis

In 2013 in
beleid
opgenomen

Pijler 4

RDOG
(voorbereid
door de
werkgroep
BOA) ism
GGD en/of
Brijder

Zorg & Zekerheid

Afspraken in
2013
gemaakt

Pijler 4

Uitvoerende
instellingen

Instellingen die te
maken hebben met
jongeren en hun ouders

Pijler 4

Gemeenten

Instellingen die te
maken hebben met
jongeren en hun ouders
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In 2013 in
beleid
opgenomen

ACTIE 17

ACTIE 18

ACTIE 19

alcoholproblematiek incl. de
daarvoor benodigde kennis.
Waar mogelijk nemen zij dit
onderwerp ook op in
subsidieafspraken.
Alle partners en gemeenten
maken bij
beleidsontwikkeling en/of uitvoering gebruik van de
ervaringsdeskundigheid
van jongeren zelf.

De RDOG monitort de
uitvoering van deze
beleidsvisie via de
genoemde indicatoren,
door een inventarisatie bij
gemeenten om inzicht te
krijgen in de begin situatie
en door middel van een
evaluatie van het beleid in
2015.
Er wordt regionaal gezocht
naar aanvullende middelen
voor de financiering van de
regionale activiteiten uit
deze beleidsvisie. Er wordt
dan gekeken naar bijv.
landelijke subsidies en naar
financieringsstromen van
gerelateerde beleidsvelden

Algemee
n

Algemee
n

Algemee
n

Gemeenten.
GGD,
werkgroep
BOA en
Brijder
hebben een
adviserende
rol. GGD
heeft ook een
ondersteunen
de rol.
RDOG

RDOG

Jongerenorganisaties
(bijv. JongerenPanels)

Continu

Gemeente Leiden,
GGD, Holland Rijnland

Beginsituatie:
2012-2013
Evaluatie:
2015

GGD, Gemeente
Leiden, Holland
Rijnland

Uiterlijk
inzicht in
mogelijkhede
n in 2013
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A.6c
Resultaten zienswijzeprocedure
Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord
Ten behoeve van de vaststelling van de concept beleidsvisie door:
- De Gemeenteraad van Leiden voor de verdeling van de middelen
- Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden voor het algemene kader
1
- Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden voor het algemene kader
Vastgesteld College B&W Leiden, 3 juli 2012, nr BW 12.0675

Inleiding
Op 17 april jl. heeft het College van B&W van de Gemeente Leiden de concept Regionale
Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord ten behoeve van een
zienswijzeprocedure vastgesteld. Deze zienswijzeprocedure is gevoerd bij de
regiogemeenten in de regio Zuid-Holland Noord (identiek aan de regio Holland Rijnland).
Waarom deze zienswijzeprocedure?
In de concept beleidsvisie wordt expliciet de keuze gemaakt om het
verslavingspreventiebeleid te richten op het genotmiddel alcohol en de doelgroep jongeren. In
deze beleidsvisie wordt een kader gegeven voor regionaal en lokaal beleid gericht op
alcoholmatiging bij jongeren dat het meest effectief is als het door alle gemeenten wordt
gedragen en uitgevoerd. Om die reden is het van belang dat er bij de gemeenten in de regio
voldoende draagvlak voor en instemming is met de concept beleidsvisie.
Daarnaast stelt Leiden als centrumgemeente een herverdeling voor van de beschikbare
regionale middelen (de middelen zijn onderdeel van de decentralisatie-uitkering
Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg). Leiden is verplicht een dergelijke wijziging
van de besteding te overleggen met de regiogemeenten waarvoor zij de rol van
centrumgemeente vervult, namelijk alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord/Holland
Rijnland.
Proces
De beleidsvisie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het
Samenwerkingsverband Alcohol (ambtelijk) en het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging
(bestuurlijk; januari 2011 - december 2011). Leiden heeft hierbij, vanuit haar rol als
centrumgemeente, een voortrekkersrol gespeeld. Gedurende 2011 zijn diverse concepten
ook besproken in het Ambtelijk Overleg Zorg en Welzijn van de regio Zuid-Holland Noord,
waarin alle regiogemeenten vertegenwoordigd zijn.
Het laatste concept van de beleidsvisie is eind maart 2012 ter advisering voorgelegd aan de
Bestuurscommissie RDOG Zuid-Holland Noord en aan het AB van de Veiligheidsregio. Beide
gremia hebben positief geadviseerd over de concept beleidsvisie.
Het College van B&W van Leiden heeft daaropvolgend de concept beleidsvisie vastgesteld
ten behoeve van het voeren van een zienswijzeprocedure (B&W 12.0382, dd. 17 april jl.).
Regiogemeenten hadden tot 12 juni jl. de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Leiden
heeft aangegeven vanuit haar centrumfunctie de zienswijzen voor het algemene kader en de
regionale en lokale uitvoeringsagenda te verzamelen en deze naar de Veiligheidsregio en
RDOG te sturen. Leiden zal beide gremia voorstellen 1) kennis te nemen van de zienswijzen,
2) de aangepaste concept beleidsvisie vast te stellen voor het algemene kader en de

1

De RDOG is de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg waaronder de GGD Hollands

Midden is ondergebracht.
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uitvoering door regiogemeenten en 3) te besluiten hoe men uitvoering geeft aan de
beleidsvisie in de regio Zuid-Holland Noord.

Ontvangen reacties & zienswijzen
Hieronder wordt per gemeente aangegeven of er een zienswijze is ontvangen en zo ja, wat
de inhoud van de zienswijze was en in hoeverre en hoe dit leidt tot aanpassing van de
concept beleidsvisie. Bij de samenvatting van ontvangen antwoorden op de vraag om een
zienswijze is er een drietal categorieën (per gemeente wordt aangegeven om wat voor type
reactie het gaat):
1. Officiële zienswijze ontvangen (bestuurlijk vastgesteld, soms nog concept);
2. Reactie ontvangen (alleen ambtelijk);
3. Geen reactie ontvangen.
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A

B
C

D

Gemeente
Reactie/zienswijze (en inhoud reactie)
Alphen aan den Voorlopige zienswijze (in afwachting
Rijn
van definitief collegebesluit):
- Dank voor het zorgvuldige proces
- Goede heldere (beleids)keuzes
- Begrip voor de financiële keuzes
- Betrekken beleidsvisie bij eigen
lokale beleid

Reactie College B&W Leiden
Dank voor de positieve reactie.

Voorgestelde aanpassing beleidsvisie
Geen.

Hillegom
Kaag &
Braassem
Katwijk

Geen inhoudelijke reactie ontvangen
Geen inhoudelijke reactie ontvangen

Geen.
Geen.

Geen.
Geen.

Zienswijze ontvangen:
- Instemming met de regiovisie en
ondersteuning gekozen lijn.
- Voorstel ook ouderen als doelgroep
van beleid meenemen.
- Om hoge ambities te bereiken is
voldoende ondersteuning voor
gemeenten nodig, terwijl middelen
hiervoor verschoven worden naar
deskundigheidsbevordering. Deze
keuze wordt in de visie onvoldoende
beargumenteerd.
- Coördinatie van uitvoering is
onduidelijk
- Voorstel om een gezamenlijke
regionale heroverweging te doen over
de besteding van de middelen die nu

- Ouderen als doelgroep: er wordt gekozen
voor een focus op jongeren (en hun ouders
en omgeving) als belangrijkste doelgroep
voor het verslavingspreventiebeleid.
Ouderen worden wel genoemd als doelgroep
in hoofdstuk 10 van de beleidsvisie.
Ouderenbeleid vindt echter met name plaats
op lokaal niveau: gemeenten kunnen hier
zelf voor kiezen, een regionale aanpak is
hierin minder relevant. Daarnaast zou een
keuze voor zowel jongeren als ouderen
leiden tot een versplintering van de
beschikbare middelen.
- Hoge ambities: zie beantwoording onder F.
- Verschuiving middelen & argumentatie: de
verschuiving van middelen van
beleidsadvisering naar

- Argumentatie verschuiving middelen: in
hoofdstuk 13 ‘Financiën’ wordt het stuk waarin
de verschuiving van de middelen wordt
toegelicht (voorafgaand aan de tabel),
aangepast. De aanpassing leidt ertoe dat het
voorstel duidelijke wordt uitgelegd.
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Gemeente

Reactie/zienswijze (en inhoud reactie)
voor beleidsadvisering worden ingezet.
Onduidelijk is wat de meerwaarde zal
zijn van inzet op andere onderwerpen.

Reactie College B&W Leiden
Voorgestelde aanpassing beleidsvisie
deskundigheidsbevordering (én voorlichting)
vindt geleidelijk plaats. Hiervoor is gekozen
omdat op die manier gemeenten in de
komende jaren, bij het opstellen van hun
nieuwe verslavingspreventiebeleid, gebruik
kunnen (blijven) maken van
beleidsadvisering, hun eigen kennis kunnen
opbouwen en omdat er voldoende kennis
beschikbaar is om goed
alcoholmatigingsbeleid te ontwikkelen (zie
toelichting in hoofdstuk 13). Daarnaast
worden de activiteiten waar jongeren (en hun
omgeving) direct profijt van hebben vergroot.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het
uitbreiden van de uren voorlichting op
scholen en meer deskundigheidsbevordering
van professionals die in gezinnen
thuiskomen.
- Coördinatie van uitvoering: Leiden stelt de
Veiligheidsregio en de RDOG voor om het
BOA de opdracht te geven de uitvoering van
de beleidsvisie in haar nieuwe opdracht en
werkplan mee te nemen.
- Voortel voor gezamenlijke heroverweging:
dit voorstel is alleen door Katwijk gedaan. De
andere gemeenten stemmen (voor zover
een zienswijze of reactie ontvangen) in met
de concept beleidsvisie. Daarom ziet het
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Gemeente

Reactie/zienswijze (en inhoud reactie)

Leiderdorp

Zienswijze ontvangen:
- Visie in de beleidsvisie wordt
onderschreven
- Mbt eigen lokale beleid: er is de wens
en intentie om de aanbevelingen voor
het lokale beleid op te volgen en dit
wordt opgenomen in de lokale nota
gezondheidsbeleid

Lisse

Zienswijze ontvangen:
- Instemming met visie in de
beleidsvisie
- Zorg om het hoge ambitieniveau van
de te nemen acties, zeker in het licht
van de verschuiving van de middelen.
Lisse zal keuzes maken in de
uitvoering van de acties.
- Enigszins misleidende titel van de
beleidsvisie omdat het in feite alleen
over alcohol & jongeren gaat.

E

F

Reactie College B&W Leiden
College van B&W van Leiden momenteel
geen aanleiding om een gezamenlijke
heroverweging uit te voeren.
Geen.

Er wordt bewust een hoog ambitieniveau
voorgesteld. De achterliggende gedachte is
dat door zowel sterk in te zetten op
gezamenlijke acties op regionaal niveau als
op inzet door individuele gemeenten op
lokaal niveau deze ambities voor
alcoholmatiging bij jongeren gehaald zullen
worden. Het College zal de RDOG en
Veiligheidsregio vragen dit hoge
ambitieniveau incl. borging van de regionale
uitvoering te verankeren in het nieuwe
werkplan van het BOA.
Het klopt dat er binnen het onderwerp
verslavingspreventie gekozen wordt voor het
speerpunt alcohol en de doelgroep jongeren
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Voorgestelde aanpassing beleidsvisie

Geen.

Voorgesteld wordt daarom de titel als volgt aan
te passen: “Regionale Beleidsvisie
Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord: kiezen
voor alcoholmatiging bij jongeren.
Uitgangspunten & uitvoeringsagenda”.

Gemeente

Nieuwkoop

G

H

I
J
K

Reactie/zienswijze (en inhoud reactie)

Zienswijze ontvangen:
- Nieuwkoop kan zich vinden in de
beleidsvisie en de integrale
beleidsagenda
- Eens met voorstel voor verdeling
financiële middelen en afspraken over
effectmeting en evaluatie.
- Bij opstellen nieuw beleid in 2013 in
Nieuwkoop zal de beleidsvisie incl.
acties als kader worden gebruikt.
Noordwijk
Zienswijze ontvangen:
- Aansprekende ambitie gericht op
jongeren, aandacht hiervoor in
Noordwijk ook gewenst
- Eens met beleid gericht op vier pijlers
om effectief te zijn
- Op later moment besluit over gebruik
handreikingen van het Bestuurlijk
Overleg Alcoholmatiging &
maatregelen in Noordwijk.
Noordwijkerhout Geen reactie ontvangen.
Oegstgeest
Geen reactie ontvangen.
Rijnwoude
Reactie:

Reactie College B&W Leiden
Voorgestelde aanpassing beleidsvisie
(en hun ouders en omgeving). Het College is
het eens met Lisse dat, alhoewel de keuze
voor alcoholmatiging bij jongeren in de
beleidsvisie zelf uitgelegd wordt, de titel
duidelijker kan.
Geen.
Geen.

Geen.

Geen.

Geen.
Geen.
Geen.

Geen.
Geen.
Geen.
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Gemeente

Teylingen
L

Voorschoten

M

Zoeterwoude
N

Reactie/zienswijze (en inhoud reactie)
Beleidsvisie met enthousiasme
ontvangen, acties zoveel mogelijk
opgenomen in lokale beleid, echter
beperkingen aan capaciteit en budget,
geen zienswijze noodzakelijk.
Reactie:
Gedegen proces om te komen tot deze
beleidsvisie, geen officiële zienswijze
nodig.
Zienswijze ontvangen:
- Voorschoten onderschrijft het belang
van regionale samenwerking op dit
onderwerp
- Alleen integrale, gezamenlijke
regionale en lokale inzet leidt tot effect
- Jeugd & alcohol zijn speerpunt in het
lokale gezondheidsbeleid van
Voorschoten
Reactie:
College stemt in met beleidsvisie en
uitvoeringsagenda, geen officiële
zienswijze noodzakelijk.

Reactie College B&W Leiden

Voorgestelde aanpassing beleidsvisie

Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

Actualiteit: nieuwe Drank- & Horecawet
In de beleidsvisie wordt gesproken over de Drank- en Horecawet. De op handen zijnde wijziging van de wet was op het moment van schrijven nog niet door
de Tweede Kamer vastgesteld. Dit is inmiddels wel gebeurd. De beleidsvisie is op basis van deze actualiteit aangepast.
Conclusie
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De ontvangen zienswijzen en reacties zijn voor het merendeel positief. Gemeenten geven aan het eens te zijn met de keuzes die in de beleidsvisie worden
gemaakt. Gemeenten zullen bij het maken van het eigen gezondheidsbeleid het beleid en de acties uit de beleidsvisie meenemen. Belangrijk aandachtspunt
is het ambitieniveau van de beleidsvisie, omdat er veel regionale en lokale acties in worden voorgesteld. Leiden stelt voor om het vernieuwde Bestuurlijk
Overleg Alcoholmatiging een centrale rol te geven in de uitvoering van de beleidsvisie op regionaal niveau, inclusief de coördinatie van de uitvoering.
Hieronder valt ook het organiseren van deze uitvoering in praktijk.
Op basis van de ontvangen zienswijzen en reacties en de actualiteit worden de volgende drie aanpassingen aan de beleidsvisie voorgesteld:
1. Op basis van zienswijze F: aanpassing titel en subtitel in: “Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord: kiezen voor
alcoholmatiging bij jongeren. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda”.
2. Op basis van zienswijze D: aanpassing in hoofdstuk 13 ‘Financiën’ van het stuk waarin de verschuiving van de middelen wordt toegelicht
(voorafgaand aan de tabel). De aanpassing leidt ertoe dat duidelijker wordt beargumenteerd waarom de verschuiving van de middelen van
beleidsadvisering plaatsvindt.
3. Aanpassing tekst over Drank- en Horecawet na vaststelling van de wijziging van de wet in de Tweede Kamer.
Tot slot wordt in de inleidende tekst nog aangepast aan de actualiteit van het proces (stand van zaken na de gevoerde zienswijzeprocedure).
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A.6d
B en W. nr. 12.0675 d.d. 3-7-2012

Onderwerp

Vaststelling Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord (na
zienswijzen)

Besluiten:Behoudens advies van de commissie
1. Kennis te nemen van de zienswijzen van de regiogemeenten op de concept
Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord en te constateren
dat gemeenten op hoofdlijnen instemmen met de genoemde visie.
2. De reactie van het College op de zienswijzen vast te stellen.
3. In te stemmen met de naar aanleiding van de zienswijzen aangepaste beleidsvisie.
4. Op basis van de zienswijzen waarin gesproken wordt over een hoog ambitieniveau,
de Veiligheidsregio en RDOG voor te stellen te besluiten de uitvoering van de
beleidsvisie op regionaal niveau op te nemen in het nieuwe werkplan van het
Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging om uitvoering van de beleidsvisie op die wijze op
regionaal niveau te verankeren.
5. De resultaten van de zienswijzeprocedure en de aangepaste beleidsvisie te zenden
aan de DB’s van de Veiligheidsregio en de RDOG Hollands Midden voor vaststelling,
voor zover bevoegd, van de beleidsvisie in die gremia.
6. Bijgaande brief aan de Colleges van B&W van de gemeenten in de regio ZuidHolland Noord, waarin de gemeenten worden geïnformeerd over de resultaten en
gevolgen van de gevoerde zienswijzeprocedure, vast te stellen.
7. De raad voor te stellen:
A.
Vanuit de rol van centrumgemeente voor verdeling van de decentralisatie
uitkering Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg voor de regio Zuid-Holland
Noord, onderdeel verslavingspreventie, de concept Regionale Beleidsvisie
Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord vast te stellen met daarin de volgende
hoofdpunten:
a. Gezien het feit dat voornamelijk alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt tot
ernstige gezondheidsschade en tot een hoger risico op het gebruik van
andere genotmiddelen, richt het beleid zich met name op jongeren, hun
omgeving én op het speerpunt alcohol. De ambities daarbij zijn:
i. Het percentage jongeren onder de 16 dat alcohol gebruikt daalt tot
2015 verder;
ii. Het aantal glazen alcohol dat jongeren tussen de 15 en 17
gemiddeld per week drinkt is in 2015 afgenomen.
b. Deze ambities worden bereikt door in te zetten op integraal beleid op
lokaal én regionaal niveau gericht op meerdere beleidsterreinen. De pijlers
daarbij zijn:
i. Voorlichting, bewustwording en educatie;
ii. Inrichting van de omgeving;
iii. Regelgeving en handhaving;
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iv. Signalering, advies en ondersteuning.
c. De beschikbare middelen te besteden aan deze onderwerpen:
i. Voorlichting en andere preventieve activiteiten, met name op
scholen;
ii. Halt-leeropdracht (alleen 2012 en 2013);
iii. Deskundigheidsbevordering om vroege signalering en
doorverwijzing van alcoholproblematiek te stimuleren;
iv. Samenwerking tussen uitvoerende instellingen en advisering aan
gemeenten.
d. De middelen voor advisering aan gemeenten worden tot 2015 geleidelijk
en gedeeltelijk afgebouwd ten faveure van de onderwerpen genoemd in
besluitpunt 3.A.c, i en iii.
e. Vanaf 2014 de Halt-leeropdracht niet meer uit de regionale middelen te
financieren, maar dit aan de gemeenten zelf over te laten.
B.

Vanuit de rol van lokaal bestuur:
a. In te stemmen met de gehele Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie
Zuid-Holland Noord als onderdeel van het op te stellen lokale
gezondheidsbeleid.
b. Het College de opdracht te geven een lokaal uitvoeringsplan voor
alcoholmatiging op te stellen en daarin de vraag te beantwoorden hoe vanaf
2014 in Leiden om te gaan met de Halt-leeropdracht.

Perssamenvatting:
De Gemeente Leiden heeft met de gemeenten in de regio beleid opgesteld om gezamenlijk te
werken aan een integraler en daarmee beter beleid dat leidt tot het verminderen van
gezondheidsschade door (overmatig) alcoholgebruik bij jongeren. Omdat alcoholmatiging niet
een specifiek Leidse aangelegenheid is en bijv. veel jongeren uit andere gemeenten in
Leiden uitgaan (en andersom) is het van belang ook met de andere regiogemeenten
overeenstemming te hebben over het te voeren beleid. De overeenstemming is verwoord in
de concept beleidvisie die het College nu ter vaststelling voorlegt aan de Leidse
gemeenteraad, de Veiligheidsregio en de RDOG (waar de GGD deel van uitmaakt).
Daarnaast is het ook van belang binnen Leiden actief, lokaal, alcoholmatigingsbeleid te
voeren. Hier zal in 2012 en 2013 aan gewerkt worden. De beleidsvisie zal hiervoor als kader
worden gebruikt.
De pijlers in het beleid zijn: 1) voorlichting, bewustwording en educatie (bijv. voorlichting op
scholen aan leerlingen en hun ouders) 2) inrichting van de omgeving (bijv. verkrijgbaarheid
van alcohol) 3) regelgeving & handhaving (bijv. invoering gewijzigde Drank- en Horecawet) en
4) signalering, advies en ondersteuning (bijv. het op tijd herkennen van een alcoholverslaving
door een hulpverlener).
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Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

A.7

1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Kader
Evenementenveiligheid
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

BGC; R. Bitter;
R. Knaap; A. Heus
08-11-2012

A.7

Bijlage(n):

3

Gemeenten;
H.B. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)
Lokaal door gemeenten

Status:

Besluitvormend

Datum:

vanaf 08-11-2012

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur, gelet op de wens tot vergroting van de (publieks)veiligheid bij risicovolle
evenementen, besluit:
1. het kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden (en bijlagen) vast te stellen en
in te stemmen met het daarbij behorende processchema, de vervolgstappen en de tijdlijn van de
aanpak van risicovolle (B- en C-) evenementen;
2. akkoord te gaan met het beschreven vervolgproces in 3 stappen: 1) lokale vaststelling; 2)
voorbereiden implementatie en 3) implementatie.

3. Toelichting op het besluit
Bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid
Op 21 april 2011 heeft het Dagelijks Bestuur de ‘bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid’
vastgesteld, gevolgd op 27 oktober 2011 door vaststelling van het plan van aanpak om deze opdracht
uit te werken.
In de Wet veiligheidsregio’s (art. 10b) is aan het bestuur van de veiligheidsregio de taak opgedragen
‘het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of
krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald’.
In het beleidsplan is multidisciplinaire advisering bij vergunningverlening van risicovolle evenementen
als aandachtspunt opgenomen.
In 2005 heeft het Algemeen Bestuur de ‘Handreiking inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen’
vastgesteld. In 2008 is deze handreiking geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat de meeste
gemeenten de handreiking niet gebruikten. Dit gegeven, gecombineerd met de toegenomen
(bestuurlijke) aandacht voor evenementenveiligheid bracht het bestuur ertoe genoemde
bestuursopdracht vast te stellen.
Het Dagelijks Bestuur stemde, onder het maken van enkele kritische kanttekeningen, op 11 oktober jl.
in met agendering van het nu voorliggende kader evenementenveiligheid voor de AB vergadering van
8 november 2012.
Kader evenementenveiligheid
De in het bijgevoegde kader evenementenveiligheid voorgestelde uniforme regionale werkwijze vraagt
veel veranderingsbereidheid van de gemeenten en van de hulpverleningsdiensten. Nu zijn er immers
per gemeente grote verschillen in werkwijze en benadering. Die verschillen bestaan, na een
succesvolle implementatie van het bijgevoegde kader evenementenveiligheid en de bijlagen, niet
meer.
Voorwaarde hiervoor is wel dat zowel de adviserende hulpverleningsdiensten als de voor de
vergunningverlening verantwoordelijke gemeenten zich onvoorwaardelijk conformeren aan de nieuwe
uniforme werkwijzen.
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Voorbeelden van de veranderde werkwijze zijn: het uitvoeren van een risicoscan door gemeenten; het
gebruiken van één model voor de risicoclassificatie; het aanvragen van advies bij één regionaal
evenementencoördinatiepunt, het geven van één integraal advies door de hulpverleningsdiensten en
het door de gemeenten hanteren van gelijke behandelingstermijnen.
Wat niet wijzigt is dat de gemeenten (juridisch) verantwoordelijk zijn en blijven voor de
vergunningverlening van de aangevraagde evenementen. De gemeenten hebben ook na
implementatie van dit nieuwe regionale beleidskader de regierol bij het vergunningverleningproces en
worden in het concept kader evenementenveiligheid ook nadrukkelijk zo gepositioneerd. De
hulpverleningsdiensten voorzien de gemeenten, gelet op hun specifieke taak, van een kwalitatief goed
advies gebaseerd op kennis en expertise. De verantwoordelijkheid over het al dan niet doorgaan van
een evenement en de daaraan te stellen voorwaarden alsmede de handhaving daarvan blijft berusten
bij de individuele gemeente.
In het concept kader evenementenveiligheid staat de aanpak van en de advisering betreffende
risicovolle (B- en C-) evenementen beschreven (en dus niet die van A-evenementen), inclusief taken
en verantwoordelijkheden van de diverse actoren (gemeenten, hulpverleningsdiensten) in het proces.
Het concept kader evenementenveiligheid is gebaseerd op de inmiddels door het Dagelijks Bestuur
van het Veiligheidsberaad vastgestelde landelijke handreiking evenementenveiligheid.
Waarom is een uniform vastgesteld kader evenementenveiligheid en bijlagen van belang?
Door vaststelling en implementatie van het concept kader evenementenveiligheid en de daarbij
behorende bijlagen bij gemeenten en hulpdiensten zal de (publieks)veiligheid bij risicovolle
evenementen worden vergroot.
- er is een voor alle betrokken partijen eenduidig proces hoe de aanpak en advisering van B- en Cevenementen verloopt;
- alle Hollands Midden gemeenten hanteren dezelfde definities, termijnen en werkprocessen;
- er ontstaat overzicht en inzicht in evenementen die plaatsvinden in de regio Hollands Midden,
waardoor het mogelijk wordt samenloop van evenementen en de daarmee samenhangende
risico’s tijdig te duiden;
- gemeenten hoeven, als het gaat om B- en C- evenementen, nog maar op één plaats (de regionale
evenementencoördinatie) advies te vragen;
- gemeenten krijgen één integraal advies van de hulpdiensten i.p.v. drie (niet altijd op elkaar
afgestemde) adviezen (alleen in geval van een risicovol evenement);
- initiatiefnemers krijgen bij het organiseren van evenementen te maken met eenzelfde aanpak door
alle Hollands Midden gemeenten, waardoor ongewenst shopgedrag wordt tegengegaan;
- door het gebruik van uniforme digitale aanvraagformulieren behoeven vergunningaanvragers nog
maar éénmaal de gevraagde gegevens in te vullen;
- enkele jaren geleden wees de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) erop dat hen gebleken
was dat niet voor alle evenementen door de gemeenten advies werd gevraagd aan de GHOR.
Hoewel dat probleem inmiddels is opgelost, zorgt de in het voorliggende kader beoogde uniforme
werkwijze ervoor dat er geen enkele hulpdienst kan worden overgeslagen of vergeten bij de
advisering.
Van essentieel belang voor het bereiken van deze doelstellingen is dat alle betrokken partijen conform
dit evenementenkader gaan werken (hetgeen helaas niet het effect was van de handreiking uit 2005).
Om hier inzicht in te verkrijgen is gepeild of de gemeenten dit evenementenkader zien als verbetering
van hun werkprocessen. Alle bij de vergunningverlening betrokken gemeentelijke functionarissen (en
hun leidinggevenden) en (lokale en regionale) inhoudelijke adviseurs van de hulpverleningsdiensten
zijn daarom in de voorbereiding betrokken. Aan hen is in een bijeenkomst (Alphen aan den Rijn
21 juni 2012) de in het concept kader voorgestelde werkwijze gepresenteerd, waarbij uitgelegd werd
wat de consequenties van deze werkwijze zijn voor de betrokken partijen. Hierbij kwam een positief
beeld naar voren. Een zorgvuldig en doordacht communicatie- en inwerktraject blijft overigens
noodzakelijk om een succesvolle implementatie te mogen verwachten.
Het kader evenementenveiligheid en de bijlagen zijn een gezamenlijke productie van de gemeenten
en de hulpverleningsdiensten. Een multidisciplinaire werkgroep evenementenveiligheid, bestaande uit
vertegenwoordigers van de vier hulpdiensten en een aantal gemeenten heeft onder coördinatie van de
portefeuillehouder evenementenveiligheid uit de Veiligheidsdirectie in gezamenlijkheid het denk- en
schrijfwerk verricht. De gemeenten hebben dus meegedacht en meegewerkt, waardoor de bijhorende
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middelen (zie bijlagen) mede en soms zelfs volledig ‘door hen’ zijn ontwikkeld. Deze werkwijze zal
ongetwijfeld leiden tot vergroting van het draagvlak en de betrokkenheid van de gemeentelijke
vergunningverleners. De VRHM heeft hierin gefaciliteerd.
De portefeuillehouder evenementenveiligheid in de Veiligheidsdirectie heeft regelmatig de voortgang
van het werk- en denkproces besproken met het Hoofdenoverleg, de Veiligheidsdirectie en het plenair
overleg van de gemeentesecretarissen. Ook is het Dagelijks Bestuur gedurende de looptijd van het
project stelselmatig geïnformeerd over de stand van zaken en is de gekozen richting met hen
afgestemd. Overigens is conform de wens van het Dagelijks Bestuur voor een groot aantal
hulpmiddelen gebruik gemaakt van bestaande voorbeelden zoals landelijke standaards en bestaande
documenten in gebruik in de Duin- en Bollenstreek.
Werken volgens het voorliggende kader evenementenveiligheid biedt voor alle betrokken organisaties
(organisatoren, gemeenten en hulpdiensten) de mogelijkheid de kwaliteit van (het adviseren op)
evenementenvergunningverlening verder te vergroten. Daarom wordt in deze notitie de vaststelling
van het ‘kader evenementenveiligheid’ ter besluitvorming voorgelegd. Voor de implementatie ervan
zijn nog verschillende stappen nodig:
Wat moet er nog gebeuren na vaststelling van het kader en de bijlagen in het Algemeen
Bestuur?
1)
Lokale vaststelling
Nadat het Algemeen Bestuur akkoord is gegaan met vaststelling van het kader evenementenveiligheid
en de bijbehorende bijlagen, moet individuele vaststelling ervan in alle 25 gemeenten plaatsvinden.
Ten behoeve van deze vaststelling zal een uniform collegevoorstel en –besluit door de
Veiligheidsregio worden aangereikt.
2)
Voorbereiden implementatie
Het voorbereiden van de implementatie bestaat uit de volgende stappen:
a)
De gemeenten in Hollands Midden bieden uiterlijk twee maanden na de lokale vaststelling
door de colleges van burgemeester en wethouders een eigen gemeentelijk
implementatieplan aan. Dat implementatieplan is gericht op de vraag ‘hoe en wanneer dit
kader evenementenveiligheid’ tot werking wordt gebracht en welke randvoorwaarden zij
daarvoor denken nodig te hebben (bijv in de vorm van capaciteit, financiën, hulpmiddelen,
scholing etc). Als hulpmiddel bij deze implementatieplannen kan gebruik gemaakt worden
van het bijgevoegde “stappenplan implementatie gemeenten”.
b)
Niet alleen de gemeenten zullen tijd en energie moeten steken in de implementatie van
het kader evenementenveiligheid en de daarmede samenhangende andere werkwijzen en
werkprocessen, maar ook de drie bij de evenementenadvisering betrokken hulpdiensten
(politie, brandweer en GHOR) zullen in hun (monodisciplinaire) bedrijfsvoeringprocessen
het nodige moeten aanpassen om op de “nieuwe” manier in een goede relatie met de
(multidisciplinaire) regionale evenementencoördinatie en de gemeenten te kunnen
functioneren. Ook de hulpdiensten leveren input op de vraag ‘hoe en wanneer dit kader
evenementenveiligheid’ tot werking wordt gebracht en welke randvoorwaarden zij
daarvoor denken nodig te hebben (bijv in de vorm van capaciteit, financiën, hulpmiddelen,
scholing etc).
1
c)
Een, inmiddels gevormde, werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle
betrokken kolommen verzamelt deze input (a) en (b) en brengt die bij elkaar in een
afgestemd, integraal implementatieplan. Dat implementatieplan zal ter vaststelling aan de
diverse bevoegde gezagen worden aangeboden. Deze werkgroep Implementatie
Evenementenveiligheid maakt nog afspraken over haar werkwijze en komt, indien
noodzakelijk, met een voorstel waarin de benodigdheden voor de uitvoering van deze
2
opdracht ter besluitvorming aan de Veiligheidsdirectie wordt voorgelegd ,
d)
De in het kader beschreven functie ‘regionale evenementencoördinatie’ is nog niet
uitgewerkt. De wens is deze functie per 1 januari aanstaande operationeel te hebben. Een
voorstel voor de uitwerking daarvan, zal eveneens door de werkgroep Implementatie
Evenementenveiligheid aan de Veiligheidsdirectie worden voorgelegd. De
1

Voor de leesbaarheid in het vervolg aangeduid als de werkgroep Implementatie Evenementenveiligheid.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gewenste capaciteit voor begeleiding van gemeenten bij het opstellen van het
implementatieplan door de leden van de regionale werkgroep evenementenveiligheid. Er is nog geen akkoord op de
capaciteitsvraag die daaruit voortvloeit.
2
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coördinatiefunctie is verantwoordelijk voor een goed verloop van het adviseringsproces en
niet voor de inhoud van de adviezen. Die verantwoordelijkheid blijft liggen bij de
afzonderlijke hulpdiensten. Zonder dat er wordt getornd aan de autonomie van de
gemeenten inzake het vergunningverleningproces biedt de nieuwe coördinatiefunctie de
mogelijkheid de gemeenten beter te adviseren door versterking en professionalisering van
het adviseringsproces. Vanzelfsprekend zal de coördinatiefunctie nauwe contacten
onderhouden met de gemeenten (zowel voor de noodzakelijke lokale feeling als ook om
de lokale kennis op te halen).
3)
Implementatie
Zoals gezegd staat en valt het effect van de vaststelling van dit kader met de succesvolle
implementatie ervan bij alle partijen. Dat betekent in ieder geval dat in het implementatieplan wordt
opgenomen dat opleidingen voor vergunningverleners en de medewerkers van de hulpdiensten
beschikbaar worden gesteld. Het (landelijk operend) Kenniscentrum Evenementenveiligheid beschikt
over een relevant cursusaanbod en zal daarom worden gevraagd de opleidingen te verzorgen.
Vanzelfsprekend is het volgen van deze opleiding geen voorwaarde of verplichting; het is een
handreiking voor die vergunningverleners, die behoefte hebben aan extra kennis op dit gebied.
Daarnaast zal, indien gewenst, door de regio begeleiding worden aangeboden bij het maken van de
gemeentelijke implementatieplannen. Daartoe zullen alle gemeenten afzonderlijk worden bezocht,
waarbij er tevens een mogelijkheid ontstaat om de nieuwe werkwijze met de direct betrokken
gemeentelijke medewerkers door te nemen en als zodanig inzichten te verkrijgen in de
opleidingsbehoeften en de noodzakelijk aan te passen lokale regelgeving. Deze elementen
(opleidingen en begeleiding bij de implementatie) maken onderdeel uit van het integrale
implementatieplan. Optimale werking van het nieuwe regionale kader kan niet eerder plaatsvinden
dan nadat de implementatieplannen bij de gemeenten en bij de hulpdiensten in afstemming op elkaar
zullen zijn uitgevoerd.

4. Kader
-

‘Bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid’, 21 april 2011.
‘Plan van aanpak bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid’, 27 oktober 2011.
- ‘Landelijke handreiking evenementenveiligheid’, februari 2012.
- ‘Kader Duin- en Bollenstreek’, 19 januari 2011.

5. Consequenties
Consequenties uitwerking bestuurlijke opdracht Evenementenveiligheid
Voor de uitwerking van de bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid zijn geen financiën, maar
alleen capaciteit ten behoeve van de leden van de regionale werkgroep evenementenveiligheid
beschikbaar gesteld. Voorliggend voorstel is het resultaat van de werkzaamheden van de regionale
werkgroep Evenementenveiligheid, die daarmee haar werkzaamheden heeft afgerond.
Consequenties akkoord kader evenementenveiligheid
Akkoord gaan met de werkwijzen in het kader Evenementenveiligheid, betekent dat koers gezet wordt
richting een nieuwe praktijk van advisering op evenementenvergunningaanvragen. Kenmerkend van
die richting is dat organisatoren, gemeenten en hulpdiensten (ten opzichte van de huidige situatie)
anders gepositioneerd worden. Dat wil zeggen: de organisator als primair verantwoordelijke voor de
veiligheid van een te organiseren evenement; de gemeente als regisseur / bewaker van het proces
van vergunningverlening; de hulpdiensten als adviseurs en de regionale evenementencoördinatie als
facilitator van het proces. Zo komt de verantwoordelijkheid te liggen waar die (rechtens en conform de
landelijke afspraken) hoort. Dat betekent ook dat organisatoren en gemeenten in veel gevallen in de
toekomst meer werk hebben aan het proces van vergunningverlening dan dat nu het geval is, zeker in
de eerste fase van de implementatie.
Consequenties akkoord voorstel vervolg
Gesteld hebbend dat het positieve effect van dit voorstel op evenementenveiligheid afhankelijk is van
de succesvolle implementatie ervan door alle betrokken partijen, is het glashelder dat ‘niet akkoord’ of
‘geen middelen beschikbaar’ op het nog aan te bieden afgestemde, integrale implementatieplan
betekent dat het akkoord op het kader evenementenveiligheid teniet wordt gedaan.
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6. Aandachtspunten / risico’s
De vaststelling van het kader evenementenveiligheid en de bijlagen door de individuele gemeenten.
Voor aanbieding van het kader en de bijlagen aan de gemeenten wordt een eensluidend
collegevoorstel geschreven, wat na vaststelling van het kader door het Algemeen Bestuur, aan de
gemeentebesturen zal worden aangeboden.
De inrichting en positionering van de regionale evenementencoördinatie is essentieel voor het gehele
proces.
In de aanpak van risicovolle (B- en C- Evenementen) moet een aantal operationele zaken verder
uitgewerkt worden, zoals opstelling van het format voor het integrale advies van de
hulpverleningsdiensten. De regionale evenementencoördinatie zal hierin een voortrekkersrol moeten
hebben.
In de bijlagen bij het kader evenementenveiligheid wordt gesteld dat alle relevante informatie uiterlijk
13 weken voor de aanvang van het te vergunnen evenement beschikbaar moet zijn. Deze termijn
moet niet worden verward met de 8 weken termijn uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Indien alle
relevante informatie 13 weken voor aanvang van het evenement beschikbaar is, dan kan de
vergunning binnen 5 à 6 weken na de formele aanvraag daarvan worden afgegeven. Tijdens de
bespreking van dit document in het DB bleek dat hierover her en der onduidelijkheid leek te bestaan.
Tijdens de bespreking in het DB op 11 oktober jl. werd de vraag gesteld of de nieuwe procedure en
behandelwijze ook gaat gelden voor risicovolle voetbalwedstrijden. Het antwoord op deze vraag luidt
dat ook risicovolle voetbalwedstrijden idealiter ook volgens de nieuwe werkwijze worden behandeld.
Echter zal in de praktijk vaak worden gezocht naar een zorgvuldige doch creatieve aanpak omdat
risicovolle voetbalwedstrijden vaak pas kort voor de vastgestelde wedstrijddag bekend zijn (bv in het
geval van promotie/degradatie- en kampioenswedstrijden).
7. Implementatie en communicatie
Zie voor de (voorbereiding op de) implementatie onderdeel 3 van deze notitie.
Na vaststelling van het kader door het Algemeen Bestuur in november wordt een speciale nieuwsbrief
voor gemeenten (incl. gemeenteraden) en hulpverleningsdiensten gemaakt met uitleg over het kader
en de voordelen voor gemeenten, hulpverleningsdiensten en vergunningaanvragers.

8. Bijlagen
1. Concept Kader evenementenveiligheid, versie 0.94, 12 september 2012
2. Concept Bijlagen evenementenveiligheid, versie 1.0, 27 september 2012
3. Stappenplan t.b.v. de implementatie bij de gemeenten, 27 september 2012
9. Historie besluitvorming
Eerdere besluitvorming op dit onderwerp in de Veiligheidsregio Hollands Midden:
• Vaststelling ‘Handreiking inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen Veiligheidsregio Hollands
Midden’ door AB VRHM d.d. 23-06-2005.
• Vaststelling ‘evaluatierapport Handreiking inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen
veiligheidsregio Hollands Midden’ door DB VRHM d.d. 09-10-2008.
• Opdracht van DB VRHM d.d. 09-10-2008 aan de Veiligheidsdirectie:
o ‘tot het ontwikkelen van een uniforme werkwijze (protocol) voor de multidisciplinaire
advisering aan gemeenten inzake het aanvragen en de vergunningverlening
van/rondom evenementen.’
o ‘een regionale evenementenkalender voor de gemeenten en hulpverleningsdiensten
van de Veiligheidsregio Hollands Midden te ontwikkelen die overzicht geeft van de
evenementen in de regio, alsmede de ontwikkeling van een eenduidig
begrippenkader. Hierbij aandacht te hebben voor classificatie van evenementen en
bestaande (landelijk) ontwikkelde modellen.’
• Opdracht van de Veiligheidsdirectie aan R.P. Lucas een ‘bestuurlijke opdracht
evenementenveiligheid’ te formuleren, d.d. 10-01-2011.
• Dagelijks Bestuur 21-04-2011: Bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid vastgesteld.
• Hoofdenoverleg 19-09-2011: Bespreking plan van aanpak versie 0.3, 14 september 2011.
• Veiligheidsdirectie 05-10-2011: Plan van aanpak versie 0.4, 4 oktober 2011.
• Dagelijks Bestuur 27-10-2011: Plan van aanpak versie 0.5, 11 oktober 2011, vastgesteld.
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•
•
•
•

•
•

Hoofdenoverleg 05-03-2012: Concept kader evenementenveiligheid versie 0.6 besproken.
Veiligheidsdirectie 19-03-2012: Concept kader evenementenveiligheid versie 0.7 besproken.
Dagelijks Bestuur 19-04-2012: Concept kader evenementenveiligheid versie 0.7 besproken.
Hoofdenoverleg 03-09-2012: Bespreking implementatie kader evenementenveiligheid bij
gemeenten en hulpdiensten. Tevens discussie over functieomvang in –inhoud
evenementencoördinatie en de organisatorische plaats daarvan.
Veiligheidsdirectie 17-09-2012: Concept kader evenementenveiligheid versie 0.94 besproken.
Dagelijks Bestuur 11 oktober 2012: akkoord met voorstellen met inachtneming van enkele
tekstaanpassingen.
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A.7
bijl. 1

Kader evenementenveiligheid
Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum: 24 oktober 2012
Versie: 0.95

Agendapunt A.7 Bijlage 1 AB VRHM 8-11-2012

1

Versiebeheer
Datum
11-01-2012

Versie
0.1

16-01-2012

0.2

17-01-2012
30-01-2012
31-01-2012
07-02-2012
07-02-2012

0.3
0.3
0.4
0.4
0.5

13-02-2012
14-02-2012
27-02-2012
01-03-2012
05-03-2012
07-03-2012

0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7

19-03-2012
26-03-2012
19-04-2012
02-05-2012

0.7
0.7
0.7
0.8

05-06-2012
19-06-2012
26-06-2012
02-07-2012
06-08-2012
14-08-2012
22-08-2012
29-08-2012
24-10-2012

0.9
0.91
0.92
0.92
0.92
0.93
0.94
0.94
0.95

Wijzigingen
Opmerkingen gemaakt op delen I, II en III van de landelijke Handreiking
Evenementenveiligheid 2012
Delen I, II en III van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid 2012
samengevoegd tot een document.
Gemaakte opmerkingen uit versie 0.1 verwerkt.
Versie 0.3 besproken in werkgroep evenementen.
Opmerkingen werkgroep evenementen verwerkt in document.
Versie 0.4 besproken in vertegenwoordiging werkgroep.
N.a.v. bespreking versie 0.4 in vertegenwoordiging werkgroep, outline
gemaakt voor evenementenkader VRHM.
Outline evenementenkader VRHM besproken in werkgroep.
Outline evenementenkader n.a.v. bespreking in werkgroep verder ingevuld.
Versie 0.5 besproken in werkgroep evenementen.
Opmerkingen werkgroep evenementen verwerkt in document.
Versie 0.6 besproken in Hoofdenoverleg.
Opmerkingen Hoofdenoverleg en leden werkgroep evenementen verwerkt in
document.
Versie 0.7 besproken in Veiligheidsdirectie.
Versie 0.7 besproken in werkgroep evenementen
Versie 0.7 besproken in Dagelijks Bestuur.
Opmerkingen Veiligheidsdirectie, Dagelijks Bestuur en werkgroep
evenementen verwerkt in document.
Opmerkingen werkgroep (o.a. definitie) verwerkt in document.
Opmerkingen werkgroep verwerkt in document
Opmerkingen bijeenkomst 21 juni verwerkt in document
Concept 0.92 besproken in werkgroep
Opmerkingen werkgroep 2 juli verwerkt in document
Opmerkingen werkgroep 13 augustus verwerkt in document
Kader evenementenveiligheid geredigeerd
Opmerkingen werkgroep 27 augustus verwerkt in document
Opmerkingen Dagelijks Bestuur 11 oktober 2012 verwerkt in document
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Het organiseren van (grote) publieksevenementen neemt de laatste jaren landelijk en zeker ook in
onze regio toe. In ieder publieksevenement schuilt een risico voor de openbare orde en veiligheid.
Bezoekers van evenementen zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. De gemeente,
verbindt, als vergunningverlenende instantie, aan de vergunning voorschriften om mogelijke risico’s
1
voor veiligheid en gezondheid van burgers zo veel mogelijk te beperken.
Dat publieksevenementen niet zonder risico’s zijn en dat zich in de praktijk ernstige calamiteiten
kunnen voordoen is de afgelopen jaren helaas diverse malen gebleken. Paniek in menigte is daarbij
een groot risico gebleken. In het VRHM Regionale Risicoprofiel is ‘paniek in menigten’ als een
2
mogelijk risico met hoge impact geclassificeerd. De VRHM wil zich hierop voorbereiden en heeft een
rol bij het bevorderen van de veiligheid bij risicovolle evenementen. Dit doet zij onder meer door de
aanpak van B- en C-evenementen te uniformeren en te professionaliseren. Dat betekent: een
eenduidige manier van het omgaan met evenementen in de regio; een goede risico-inschatting door
gemeenten, waarbij ook wordt gekeken naar het capaciteit- en ‘piekmomenten’-vraagstuk; het tijdig
betrekken van de juiste hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR en politie) bij het verkrijgen van
een advies en een integraal advies door de hulpverleningsdiensten.
Het kader levert een bijdrage aan evenementenveiligheid in de VRHM, in lijn met de landelijke
Handreiking Evenementenveiligheid. Het kader is geen regionaal evenementenbeleid. Het lokale
evenementenbeleid, waarin bijvoorbeeld staat beschreven welke plaatsen als evenementenlocatie zijn
aangewezen, welk soort evenementen in de gemeente gehouden mogen worden en aan welke
geluidsniveaus de evenementen moeten voldoen, blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente.
1.2 Doel
Het kader beschrijft de werkwijze waarop gemeenten en hulpverleningsdiensten in de Veiligheidsregio
Hollands Midden met evenementenveiligheid omgaan. Het bevat het proces vanaf het bepalen van de
behandelaanpak van een evenement tot en met het houden en evalueren van een evenement.
De VRHM verstaat onder het begrip ‘evenement’:

Elke (voor publiek toegankelijke) verrichting van (grootschalig) vermaak waarbij veiligheidsaandacht
van de hulpverleningsdiensten wordt gevraagd.

Door het brede karakter van deze definitie, vallen de in de gemeenten gebruikte definities (veelal
Model APV VNG 2010) veelal hieronder.

1

Onder burgers vallen zowel de bezoekers van een publieksevenement als ook de organisatoren en de
hulpverleners.
2
Uit: ‘Regionaal risicoprofiel VRHM’, pag. 14, 10 november 2011.
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De focus van het kader ligt op evenementenveiligheid. Het risico dat evenementen met zich mee
brengt verschilt van evenementen met een beperkt risico (A-evenementen) tot zeer risicovolle
evenementen (B- en C-evenementen). Dit kader beschrijft de aanpak van risicovolle B- en Cevenementen. De gemeente is hiervoor de vergunningverlener. De aanpak van A-evenementen wordt
in dit kader slechts summier toegelicht.
Het kader is bedoeld voor medewerkers van de gemeenten en de hulpverleningsdiensten die in hun
functie te maken hebben met evenementen. Het kader geeft daarnaast iedereen die (professioneel)
betrokken is bij evenementen inzicht in het proces.

1.3 Uitgangspunten
Aan het kader ligt een aantal wettelijke bepalingen en overige uitgangspunten ten grondslag:
•
•
•
•
•
•
•

gemeenten hebben de regie over het proces van aanpak van B- en C-evenementen;
3
de organisator is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van een evenement;
gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor evenementen;
de burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde in zijn gemeente;
de landelijke handreiking evenementenveiligheid 2012 is richtinggevend voor de manier waarop in
de Veiligheidsregio Hollands Midden met evenementen wordt omgegaan;
het kader evenementenveiligheid VRHM, hierna kortweg te noemen evenementenkader, geeft
een praktische vertaling van de landelijke handreiking evenementenveiligheid;
binnen de VRHM wordt gewerkt met regionaal eenduidige formats.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het processchema van B- en C-evenementen uitgewerkt. In de paragrafen daarna
zijn de stappen uit dit schema toegelicht. Per stap is aangegeven waarmee de stap begint; wie welke
activiteiten doet in die stap; eventueel een nadere toelichting op een bepaalde activiteit; welke
documenten opgeleverd worden en waarmee de stap eindigt. In een separaat document worden alle
4
documenten (bijlagen) opgenomen, die gebruikt worden in het proces.

3

Uit ‘Bestuurlijke opdracht evenementenveiligheid’, Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden,
21-04-2011.
4
‘Bijlagen Kader Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden’.
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2. PROCESSCHEMA B- EN C-EVENEMENTEN
In het processchema B- en C-evenementen staan de stappen omschreven die worden doorlopen
vanaf het bepalen van de behandelaanpak van een evenement tot en met het houden en evalueren
van een evenement.
Om een goed overzicht te hebben van evenementen in de regio stelt de VRHM een
evenementenplanningskalender op. In de kalender staan alle geplande B- en C-evenementen in een
kalenderjaar vermeld. Het opstellen van deze kalender vindt in november plaats voor het volgende
jaar. De totstandkoming van deze kalender is beschreven in bijlage 10 ‘Procesbeschrijving
totstandkoming van de regionale B- en C-evenementenplanningskalender’. In stap 2 ‘Signaleren en
integraal adviseren’ wordt nader ingegaan op de regionale evenementenplanningskalender.
Aanvang
Het (formele) begin van de proces aanpak van B- en C-evenementen is het indienen van een
aanvraag door de evenementenorganisator. Hierna wordt de vergunningverleningsprocedure gestart,
waarbij de gemeente advies vraagt aan de hulpverleningsdiensten. Met het afgeven van de
vergunning start de voorbereiding van de uitvoering van de voorschriften die in de vergunning zijn
opgenomen en/of de maatregelen die de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid voor de
openbare orde en veiligheid zelf neemt. De gemeente ziet toe op de voorbereiding en daadwerkelijke
uitvoering van deze voorschriften. De cyclus wordt na afronding van het evenement afgesloten met
een evaluatie van het totale proces; van vergunningaanvraag tot en met het verloop van het
evenement.
Naast de te nemen stappen, staat in het processchema beschreven wie de regisseur is van de
betreffende stap. De regisseur neemt het initiatief en zorgt dat de stap wordt uitgevoerd.
Termijnen
In het processchema zijn de termijnen aangegeven waarbinnen bepaalde stappen doorlopen moeten
worden. De stappen moeten maximaal binnen de aangegeven tijd afgerond zijn, onafhankelijk van het
moment waarop de organisator de aanvraag voor een evenementenvergunning indient. Om het
proces goed te laten verlopen, moet de aanvraag voor een evenementenvergunning wel uiterlijk 13
weken voorafgaand aan het evenement ingediend zijn bij de gemeente.

Een aantal (grotere) evenementen kent een langer tijdpad. Bij deze evenementen wordt bijvoorbeeld
een jaar voorafgaand aan het evenement al gestart met stap 1 bepalen behandelaanpak. In deze
trajecten lopen stap 1 bepalen behandelaanpak en advisering door de hulpverleningsdiensten (stap 2
signaleren en integraal advisering) gelijk op.

Cyclisch proces
Het processchema beschrijft de stappen van het proces van aanpak van B- en C-evenementen. De
stappen kennen een bepaalde mate van volgordelijkheid. Ondanks deze volgordelijkheid, is er ook
sprake van een cyclisch proces. Een stap kan zich (moeten) herhalen als het resultaat van de stap
nog niet voldoende is. Ook binnen een stap kunnen activiteiten zich herhalen.
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Bijvoorbeeld: als vlak voor het evenement nieuwe informatie beschikbaar komt, dan kan dit leiden tot
een herziening van de advisering door de hulpverleningsdiensten en mogelijke aanpassing van de
vergunningvoorwaarden.

Terugkerende evenementen
Als sprake is van een vergunning voor onbepaalde tijd of voor een aantal jaren, wordt het proces niet
in zijn geheel doorlopen. Per jaar bekijkt de gemeente welke stappen noodzakelijk zijn om te nemen.

Processchema B- en C-evenementen
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Stap 1. Bepalen behandelaanpak

De eerste stap begint …
De eerste stap wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor het bepalen van de behandelaanpak is in
ieder geval de (digitale) aanvraag die de organisator van het evenement heeft ingediend van belang.
Wie doet wat:
• De gemeente verstrekt de aanvrager een ontvangstbevestiging.
• De gemeente voert een ontvankelijkheidstoets uit. Dit betekent dat getoetst wordt of de aanvraag
volledig is. Daarnaast wordt de aanvraag getoetst aan de wettelijke voorschriften en het beleid van
de gemeente. Bij onvolledigheid dient de aanvrager in de gelegenheid te worden gesteld de
aanvraag aan te vullen. Als dit niet wordt gedaan, volgt een afwijzing van de aanvraag. Als de
aanvraag niet aan de wettelijke voorschriften of het beleid van de gemeente voldoet, dan neemt de
gemeente de aanvraag niet in behandeling. De gemeente informeert de organisator hierover
(conform Algemene Wet Bestuursrecht).
• De gemeente ontvangt van de organisator definitieve aanvraag, inclusief het concept
veiligheidsplan (zie bijlage 4).
• De gemeente voert voor iedere vergunningaanvraag een risicoclassificatie (ABC) uit.
• De gemeente bepaalt de aanpak van het evenement op basis van de uitkomst van de
risicoclassificatie.
• De gemeente vult de door de organisator geleverde gegevens aan met informatie die voor de
5
hulpverleningsdiensten relevant is om tot een advies te komen.
• De gemeente vraagt advies:
- aan interne gemeentelijke diensten;
6
- via de regionale evenementencoördinatie aan de hulpverleningsdiensten (verzoek
integraal veiligheidsadvies)

5

Hierbij kan onder meer worden gedacht aan informatie over de organisator en aan relevante beleidsregels van
de gemeente.
6
Zie voor de taken van de regionale evenementencoördinatie bijlage 9.
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Uitkomst: Risicoclassificatie
Het doel van de risicoclassificatie is het bepalen van de behandelaanpak van een evenement. De
gemeente voert de risicoclassificatie uit, door het invullen van het risicoclassificatiemodel (een
vragenlijst met daarin kenmerken van het te organiseren evenement). De gemeente beoordeelt met
de risicoclassificatie de risico’s van een evenement op hoofdlijnen.

Door een risicoclassificatie wordt een (eerste) oordeel gegeven over de waarschijnlijkheid dat het
evenement:
1. leidt tot risico’s voor de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu;
2. maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te
nemen.

De volgende risicoklassen worden onderscheiden:
•
Regulier Evenement (A)
Evenement, waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of
voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de
schadelijke gevolgen te beperken.
•

Aandacht Evenement (B)
Evenement, waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde,
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen
vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke
gevolgen te beperken.

•

Risicovol evenement (C)
Evenement, waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of
voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de
schadelijke gevolgen te beperken.

De risicoclassificatie omvat ook een (eerste) beoordeling van de organisator en eventuele
onderaannemers, over de mate waarin zij kunnen bijdragen aan de veiligheid van het evenement.
Daarnaast besteedt de risicoclassificatie aandacht aan risico’s die voortkomen uit de eventuele
samenloop van evenementen. Een samenloop van evenementen kan gevolgen hebben voor de
behandelaanpak. Toetsing aan de regionale evenementenplanningskalender is daarom ook onderdeel
van de risicoclassificatie.
Doel van de risicoclassificatie
Door classificatie van het evenement de behandelaanpak van een evenement bepalen.
Hulpmiddelen
Voor het uitvoeren van de risicoclassificatie wordt gebruik gemaakt van een (digitaal)
risicoclassificatiemodel. Zie bijlage 5. Om tot een juiste inschatting van de klasse van het
evenement te komen, dient het risicoclassificatiemodel volledig ingevuld te worden.
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Uitkomst: Verzoek integraal veiligheidsadvies
Het inschakelen van de hulpverleningsdiensten voor advisering over de vergunningverlening en de
voorbereiding van de te nemen maatregelen, is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij
aandachtevenementen (B) kan een adviesfase (vooroverleg) worden ingelast, bij risicovolle
evenementen (C) gebeurt dit altijd. De gemeente vraagt bij de regionale evenementencoördinatie om
een integraal advies van de hulpverleningsdiensten bij B- en C-evenementen indien de risicoaanpak
van toepassing is.
Doel verzoek integraal veiligheidsadvies
Het bevoegd gezag van de gemeente integraal adviseren over risico’s van evenementen en daarop af
te stemmen maatregelen en voorzieningen.
De adviesaanvragen voor B- en C-evenementen dienen tijdig en volledig ingediend te worden bij de
regionale evenementencoördinatie om als input te kunnen dienen voor stap 2. signaleren en
(integraal) adviseren.

Deze processtap eindigt met …
De uitkomst van de eerste stap zijn de volgende documenten welke het begin vormen voor de tweede
stap:
• Risicoclassificatie
• Verzoek integraal veiligheidsadvies
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Stap 2. Signaleren en (integraal) adviseren

De tweede stap begint met …
De risicoclassificatie en het verzoek om een integraal veiligheidsadvies uit de eerste stap vormen het
begin van de stap ‘signaleren en (integraal) adviseren’. De risicoclassificatie en het verzoek om advies
zijn in de eerste stap door de gemeente naar de regionale evenementencoördinatie verstuurd.
Wie doet wat:
• De regionale evenementencoördinatie zorgt voor toetsing van de door de gemeente gemaakte
risicoclassificatie.
• De gemeente stelt een adviesfase (vooroverleg) in om samen met de hulpverleningsdiensten te
komen tot de juiste aanpak van het evenement (zie paragraaf hieronder). De gemeente nodigt de
organisator uit voor de adviesfase.
• De gemeente leidt het overleg met de adviserende diensten en de organisator. Het kan gaan om
één overleg of een serie van overleggen.
• De hulpverleningsdiensten stellen hun adviezen op over het evenement. De brandweer gebruikt
hierbij de ‘Handreiking Advisering op brandveiligheid bij evenementen’, oktober 2010. De GHOR
gebruikt voor de advisering de ‘Landelijke handreiking geneeskundige advisering
publieksevenementen’, december 2011. De adviezen kunnen ertoe leiden dat de organisator zijn
plannen aanpast, waarna de diensten opnieuw de risico’s analyseren en hierover adviseren.
• De regionale evenementencoördinatie bundelt deze adviezen en houdt rekening met integraliteit.
• De regionale evenementencoördinatie stuurt een integraal veiligheidsadvies naar de gemeente.
• De regionale evenementencoördinatie zet de B- en C-evenementen op de regionale B- en C7
evenementenplanningskalender.

7

Het werkproces van de regionale B- en C-evenementenplanningskalender is beschreven in bijlage 10.
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Aanpak van het evenement
De risicoclassificatie, indeling in A-, B- of C-evenement, is bepalend voor de aanpak van het
evenement. Om de nodige eenduidigheid te bereiken, wordt gewerkt met twee varianten in de aanpak:
de reguliere aanpak en de risico-aanpak. De gemeente bepaalt, in overleg met de
hulpverleningsdiensten, de voorwaarden waaronder een aandachtevenement (B) in de reguliere, dan
wel de risico-aanpak valt.

Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de beide varianten in aanpak, veiligheidsadvies,
voorbereiding en planvormen die erbij aan de orde zijn.

Reguliere
aanpak
Risicoaanpak

Risicoklasse
Regulier evenement (A)
Aandachtevenement (B)
Aandachtevenement (B)
Risicovol evenement (C)

Veiligheidsadvies
Advies conform
adviesbehoefte
Integraal
veiligheidsadvies

Voorbereiding
Beperkte
afstemming
Multidisciplinaire
voorbereiding
Projectaanpak

Planvormen
Veiligheidsplan
Veiligheidsplan
(Integraal)
operationeel plan

Aandachtevenement (B): aanpak bepalen
Als de risicoclassificatie duidt op een B-evenement, dan vraagt de gemeente de organisator een
veiligheidsplan aan te leveren. De gemeente kiest dan, in overleg met de hulpverleningsdiensten,
tussen de reguliere aanpak of de risico-aanpak. Specifieke veiligheidsrisico’s, het incidentele of
nieuwe karakter van een evenement, maar ook bestuurlijke risico’s, kunnen reden zijn om bij een
B-evenement de risico-aanpak te hanteren.
A- of B-evenement (regulier evenement of aandachtevenement): reguliere aanpak
• De reguliere aanpak verloopt niet via de regionale evenementencoördinatie.
• De gemeente vraagt direct advies aan de (lokale) hulpverleningsdienst(en). De desbetreffende
hulpverleningsdienst(en) geven monodisciplinair advies. De advisering kan zich beperken tot één
of meerdere (lokale) adviesdiensten, onder meer wanneer een specifiek risico (bijvoorbeeld
brandveiligheid) een zwaarwegend karakter heeft.
• Op basis van de gegeven adviezen geeft de gemeente al dan niet een vergunning af.
• Ter voorbereiding op het evenement vindt (zo nodig) enige afstemming tussen de gemeente, de
organisator en de betrokken diensten plaats.
• Tijdens het evenement controleert de gemeente de voorschriften door inzet van toezicht en
8
handhaving.

8

‘Toezicht en handhaving’ wordt hier als algemene term gebruikt. Iedere gemeente heeft zijn eigen benaming
voor de desbetreffende afdeling die zich met toezicht en handhaving bezighoudt.
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B- of C-evenement (risicovol evenement): risico-aanpak
Voor risicovolle evenementen hanteert de gemeente de risico-aanpak. Van invloed op de risicoaanpak kan ook de samenloop van diverse (reguliere) evenementen zijn, met potentiële invloed op
elkaar. De risico-aanpak voor deze individuele evenementen kan ertoe leiden dat deze uitgebreider of
nadrukkelijker aanwezig moeten zijn.
Werkproces risico-aanpak
Het voorbereiden van een risicovol evenement vergt relatief veel inspanning van de gemeente, de
organisator en de betrokken hulpverleningsdiensten. De gemeente schaalt in de adviesfase
organisatorisch op. Binnen de gemeente raakt de MOV bij het proces betrokken als adviseur van de
burgemeester. De gemeente stelt een coördinerende medewerker (bijvoorbeeld
evenementencoördinator, medewerker vergunningen of MOV) aan als projectleider van de
voorbereiding. Hij is in de positie om voor het evenement beslissingen te nemen die de terreinen van
andere gemeentelijke afdelingen aangaan. De gemeente werkt met de betrokken
hulpverleningsdiensten en de organisator in een werkgroepenstructuur. In bijlage 1 is het volledige
werkproces van de risico-aanpak beschreven.

Uitkomst: Regionale B- en C-evenementenplanningskalender
Uiterlijk 1 november doet de gemeente opgave van de inhoud van de lokale planningskalender aan
de regionale evenementencoördinatie in de VRHM. Organisatoren, gemeenten,
hulpverleningsdiensten, inspecties en andere betrokkenen hebben behoefte aan een overzicht van
geplande en vooraangekondigde evenementen (planningskalender). Dit helpt organisatoren om te
komen tot een geschikte datum en locatie voor hun (nieuw) te organiseren evenement. De regionale
evenementenplanningskalender helpt gemeenten en hulpverleningsdiensten om te komen tot een
optimale spreiding van evenementen over locaties en tijdstippen. Zo kan het leveren van de
benodigde capaciteit vanuit de betrokken diensten voor een B- of C-evenement in een ander daglicht
komen te staan wanneer dit bijvoorbeeld tegelijkertijd plaatsvindt met één of meerdere andere
evenementen in de regio. De evenementenplanningskalender kan worden gebruikt voor communicatie
naar organisatoren en publiek.
De gemeente meldt alle B- en C-evenementen met een modelformulier bij de regionale
evenementencoördinatie. De regionale evenementencoördinatie zet de B- en C-evenementen op de
regionale evenementenplanningskalender.
Doel van de regionale B- en C-evenementenplanningskalender
Het doel van de regionale B- en C-evenementenplanningskalender is dat ieder voorzienbaar
B- en C-evenement tijdig is geregistreerd.
Hulpmiddelen
Voor de regionale evenementenplanningskalender zijn een werkproces en een format
beschikbaar. Zie bijlagen 10 en 11.
A-evenementen worden niet opgenomen op de regionale B- en C-evenementenplanningskalender.
Gemeenten kunnen A-evenementen zelf bijhouden op een lokale evenementenkalender.
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Uitkomst: Integraal veiligheidsadvies
Het integraal veiligheidsadvies is een bundeling van (afgestemde) adviezen van de
hulpverleningsdiensten. De regionale evenementencoördinatie bundelt de individuele adviezen van
betrokken diensten en verwerkt deze tot een integraal veiligheidsadvies. Met het integraal
veiligheidsadvies informeren en adviseren de hulpverleningsdiensten de gemeente over de risico’s
van een evenement en het vermogen van de betrokken partijen om de waarschijnlijkheid en impact
van die risico’s te beïnvloeden.
Risicoprofiel evenement
Het risicoprofiel van het evenement is een belangrijke voorwaarde voor het geven van een adequaat
advies aan het bevoegd gezag en maakt integraal deel uit van dat advies. Het risicoprofiel evenement
is het resultaat van het inventariseren en analyseren van risico’s en capaciteiten om die risico’s te
beïnvloeden en komt tot stand op basis van risico- en capaciteitenanalyses van de
9
hulpverleningsdiensten. Het risicoprofiel van het evenement is feitelijk de onderbouwing van het
10
integraal veiligheidsadvies aan het bevoegd gezag.
Doel integraal veiligheidsadvies
Het doel is de gemeente, in zijn rol als vergunningverlener, eenduidig te informeren over
risicovolle situaties bij evenementen en over de maatregelen en capaciteit van relevante
partijen om deze risicovolle situaties te beïnvloeden.
Hulpmiddelen
Bijlage 6: minimale inhoud veiligheidsadvies.
Bijlage 7: handreiking evenementenveiligheid; deel V. Risicoprofiel evenement.

Deze stap eindigt met …
De uitkomst van de tweede stap zijn de volgende documenten welke het begin vormen voor de derde
stap:
• Regionale B- en C-evenementenplanningskalender
• Integraal veiligheidsadvies

9

Met capaciteit wordt meer bedoeld dan alleen de personele uren of facilitaire zaken. Bij ‘capaciteit’ wordt in
brede zin gedacht aan alle maatregelen die de hulpverleningsdiensten kunnen nemen om de risico’s van
evenementen te verkleinen. Capaciteit is het vermogen om bepaalde prestaties te behalen, binnen een bepaalde
omgeving, binnen een bepaalde tijd en het continueren daarvan over een bepaalde periode.
10

Vanwege het gefaseerd implementeren van de diverse hulpmiddelen die het proces ondersteunen,
wordt per jaar in overleg met de regionale evenementencoördinatie, gemeenten en hulpdiensten, voor 5

evenementen het risicoprofiel opgesteld volgens deel V van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid.
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Stap 3. Besluiten afgifte vergunning

Deze stap begint met …
Het integraal veiligheidsadvies uit de tweede stap vormt het begin van stap 3. Besluiten afgifte
vergunning. In deze stap gaat het om het afgeven van de vergunning en om het ‘risicobeleid
evenement’ dat door de burgemeester wordt vastgesteld.
Wie doet wat:
• De gemeente ontvangt van de regionale evenementencoördinatie een integraal veiligheidsadvies.
• De gemeente stelt het risicobeleid voor het evenement vast. Dit houdt in dat de gemeente het
integraal veiligheidsadvies al dan niet (gedeeltelijk) overneemt en eventuele restrisico’s accepteert.
• De gemeente verleent al dan niet een evenementenvergunning en andere vergunningen en
11
ontheffingen die met het evenement samenhangen. Gemeenten hanteren hierbij hun eigen
vergunningenbeleid en –formats.
• De gemeente stuurt de vergunning of de afwijzing voor een B- of C-evenement ter kennisgeving
aan de regionale evenementencoördinatie. Indien de gemeente afwijkt van het integraal
12
veiligheidsadvies worden de redenen vermeld.
• De gemeente stuurt de organisator van het evenement de vergunning en eventueel te nemen
maatregelen.

Uitkomst: Risicobeleid evenement
Het kiezen en vaststellen van het risicobeleid is feitelijk het goedkeuren c.q. autoriseren van het
integraal veiligheidsadvies door de burgemeester. In het risicobeleid wordt vastgesteld welke
prestaties behaald moeten worden door welke partij. Tevens wordt vastgelegd hoe de risico’s van het
evenement worden beheerst en welke restrisico’s worden geaccepteerd.
Doel risicobeleid evenement
Het doel van het risicobeleid is het bestuurlijk vaststellen van de risicovolle situaties bij
evenementen en de capaciteiten van relevante partijen om die risicovolle situaties te
beïnvloeden.

Deze stap eindigt met …
• Risicobeleid evenement
• Vergunning
11

In een aantal gemeenten wordt een vergunning voor onbepaalde tijd of voor een aantal jaren afgegeven. In
dat geval wordt waarschijnlijk niet ieder jaar het hele proces van aanpak van B- en C-evenementen doorlopen,
maar wordt per jaar bekeken welke stappen noodzakelijk zijn om te doorlopen.
12
Algemene Wet Bestuursrecht, art. 3.50: Indien het bestuursorgaan een besluit neemt dat afwijkt van een met
het oog daarop krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies, wordt zulks met de redenen voor de afwijking in
de motivering vermeld.
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Stap 4. Voorbereiden van het risicovolle evenement

Deze stap begint met …
Het risicobeleid evenement (de feitelijke afweging van het integraal veiligheidsadvies en de acceptatie
van de restrisico’s) en de vergunning uit de derde stap vormen het begin van stap 4. Voorbereiden
van het risicovolle evenement.
Wie doet wat:
• De gemeente leidt het voorbereidend overleg met de betrokken diensten en de organisator. Het
kan gaan om een overleg of een serie van overleggen.
• De betrokken diensten (lokaal en regionaal) bereiden hun inzet voor. Er worden bijvoorbeeld
afspraken gemaakt over toezicht met politie, stadstoezicht of andere toezichthouders. Gemeenten
leggen de inzet van de eigen organisatie en van de hulpverleningsdiensten vast in een (integraal)
operationeel plan.
• De gemeente, de organisator en de betrokken diensten stemmen het (integraal) operationeel plan
en het veiligheidsplan op elkaar af.
• Leden van dienstdoende crisisteams worden gebrieft over het evenement.

Uitkomst: Het (integraal) operationeel plan13
Bij het voorbereiden van het risicovolle evenement worden maatregelen en voorzieningen gepland,
binnen de kaders van het risicobeleid. Bepaald wordt wat moet worden bereikt en hoe dat moet
gebeuren: mensen en middelen worden toegekend aan de te behalen prestaties. De hulpdiensten
bepalen wat zij moeten doen om restrisico’s te verkleinen, anders dan hun reguliere werkzaamheden.
Het resultaat van deze processtap is het integraal operationeel plan. De gemeente neemt het initiatief
tot het schrijven van het (integraal) operationeel plan. De hulpverleningsdiensten geven hiervoor input.
Doel (integraal) operationeel plan
Het doel van het (integraal) operationeel plan is dat te behalen operationele prestaties van het
evenement integraal zijn voorbereid.
Hulpmiddelen
Bijlage 8: format (integraal) operationeel plan.

Deze stap eindigt met …
Een (integraal) operationeel plan.

13

Andere, voorheen in de regio Hollands Midden gebruikte, termen voor het (integraal) operationeel plan zijn:
calamiteitenplan en toezicht- en handhavingplan.
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Stap 5. Uitvoeren en ondersteunen van het evenement

Deze stap begint met …
Het (integraal) operationeel plan uit stap 4. Voorbereiden van het risicovolle evenement.
Wie doet wat:
• Medewerkers Toezicht en Handhaving worden door de gemeente gebrieft over het evenement.
• De gemeente organiseert, kort voor aanvang, een schouw van het evenement. Tijdens de schouw
bekijken gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator de opbouw en inrichting van het
evenement op basis van de vergunningvoorwaarden.
• Gemeentelijke diensten houden toezicht, controleren en handhaven tijdens het evenement, in
afstemming met andere toezichthouders en inspecties.
• Hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR en politie) voeren hun eigen maatregelen uit, zoals
beschreven in het (integraal) operationeel plan.
• Tijdens het evenement zit de gemeente een multidisciplinair veiligheidsteam voor, bestaande uit
gemeente en hulpverleningsdiensten. Het veiligheidsteam biedt mogelijkheden op actuele
(veiligheid-)situaties in te spelen en komt bijeen om te beoordelen of de ingezette maatregelen
van de organisator en de hulpverleningsdiensten voldoende zijn of dat er aanvullende
maatregelen nodig zijn.
• De gemeente monitort vanuit het veiligheidsteam het verloop van het evenement en neemt waar
14
nodig maatregelen.
• Gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator maken individueel een (operationeel) verslag
van het evenement.

Uitkomst: Het (operationeel) verslag
Van relevante feiten die tijdens het evenement plaatshebben, wordt (operationeel) verslag gedaan die
een feitenrelaas vormen. Tevens kunnen in het (operationeel) verslag verbeterpunten worden
opgenomen.
Doel (operationeel) verslag
Het (operationeel) verslag kan dienen voor het afleggen van (bestuurlijke) verantwoording en
vormt input voor de laatste stap, stap 6. Verbeteren van het proces.

Deze stap eindigt met …
Een (operationeel) verslag.

14

Indien sprake is van een incident waarbij multidisciplinaire opschaling vereist is, treedt de GRIP-regeling
Hollands Midden in werking. Het veiligheidsteam levert dan informatie aan de multidisciplinair opgeschaalde
organisatie (CoPI, ROT, (R)BT). De multidisciplinair opgeschaalde organisatie handelt het incident af. Het
veiligheidsteam houdt zich bezig met het evenement zelf.
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Stap 6. Verbeteren van het proces

De stap begint met …
Het (operationeel) verslag uit stap 5. Uitvoeren en ondersteunen van het evenement.
Wie doet wat:
• De gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator nemen, middels de (operationele) verslagen,
kennis van bijzonderheden over het verloop van het evenement en trekken hieruit de nodige
lessen.
• De (operationele) verslagen worden door gemeente en hulpverleningsdiensten met elkaar
gedeeld, zodat van elkaar geleerd kan worden.
• De gemeente verzamelt en bundelt informatie voor de evaluatie. Ze organiseert een plenaire
evaluatie en formuleert lessen. De hulpverleningsdiensten, organisator en desgewenst de
regionale evenementencoördinatie participeren in de evaluatie. Er wordt een evaluatierapport
gemaakt.
• De gemeente beheert de (operationele) verslagen en het evaluatierapport.
• De gemeente stuurt het evaluatierapport aan alle betrokkenen en de regionale
evenementencoördinatie.
• De gemeente, hulpverleningsdiensten en de regionale evenementencoördinatie vertalen lessen
naar verbetering van hun eigen werkprocessen, maken hier een verbeterplan voor en gebruiken
ze voor bestuurlijke verantwoording.

Uitkomst: Het verbeterplan evenementenveiligheid
B- en C-evenementen die door de risico-aanpak zijn behandeld, worden integraal geëvalueerd.
Daarbij wordt de effectiviteit van de getroffen maatregelen beoordeeld en worden conclusies
getrokken die in het daaropvolgende jaar kunnen leiden tot een nog betere opzet. De uitkomst van
deze evaluatie kan de volgende gevolgen hebben:
- er is geen beletsel voor een volgende vergunningverlening;
- er worden strengere voorschriften verbonden aan een vergunning;
- er worden in de toekomst geen vergunningen meer verstrekt voor het desbetreffende
evenement;
- de vergunningvoorschriften worden beter nageleefd;
- etc.
Doel verbeterplan evenementenveiligheid
Te bereiken dat de aanpak van evenementen wordt verbeterd.
Hulpmiddelen
- Bijlage 12: evaluatie.

Deze stap eindigt met …
Een verbeterplan evenementenveiligheid.
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BIJLAGE 1

Werkproces risico-aanpak

De gemeente is regisseur van de risico-aanpak. Geadviseerd wordt om onderstaande stappen te
volgen. Het kan voorkomen dat niet alle stappen nodig zijn. Dit kan per evenement verschillend zijn.
Het werkproces van de risico-aanpak is als volgt:
1. De gemeente doet het verzoek aan organisatoren tot vooraankondiging van voorgenomen
risicovolle evenementen. Een vooraankondiging helpt de gemeente en de betrokken diensten
in de planning voor het komende jaar.
2. De gemeente laat het evenement na vooraankondiging op de regionale
evenementenplanningskalender plaatsen door de regionale evenementencoördinatie. De
gemeente stemt met de organisator en adviserende diensten af over de regionale
evenementenplanningskalender. Dit kan gevolgen hebben voor de vergunningaanvraag.
3. Na ontvangst van de definitieve aanvraag, inclusief concept veiligheidsplan, stuurt de
gemeente de aanvrager een bevestiging van de ontvangen vergunningaanvraag.
4. De adviesfase is onderdeel van de aanpak van het risicovolle evenement. In de adviesfase
vraagt de gemeente de regionale evenementencoördinatie om een integraal
veiligheidsadvies. Op basis van dit advies bepaalt de burgemeester het risicobeleid voor het
evenement.
5. De gemeente stelt, door het vaststellen van het risicobeleid, vast welke voorschriften aan de
organisator worden gesteld. Het afgeven van de vergunning gebeurt op basis van dit
risicobeleid.
6. De gemeente stemt het risicobeleid af met andere daartoe bevoegde externe
belanghebbenden, waaronder de (hoofd)officier van justitie, de voorzitter van het waterschap
en de regionaal inspecteur voor de gezondheidzorg. De burgemeester stelt met de overige
leden van de driehoek de beleids- en tolerantiegrenzen voor het evenement vast. Deze
worden met de organisator besproken en zijn input voor het (integraal) operationeel plan.
7. Op basis van het integraal veiligheidsadvies en het risicobeleid geeft de burgemeester al dan
niet de vergunning af. Indien de gemeente afwijkt van het integraal veiligheidsadvies worden
de redenen vermeld.
8. De gemeente is regisseur van het voorbereidende proces. De gemeente bewaakt de
integraliteit van de voorbereiding door de organisator, haarzelf en de hulpverleningsdiensten.
Dit wordt vastgelegd in een integraal operationeel plan en in een veiligheidsplan van de
organisator.
9. De gemeente bereidt met de organisator en de betrokken diensten het definitieve
veiligheidsplan en het integraal operationeel plan voor. De gemeente levert een bijdrage aan
de maatregelen op basis van haar eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld op het gebied
van verkeer en crowd management.
10. De gemeente draagt bij aan de voorbereiding van het crisismanagement tijdens het
evenement.
11. De gemeente regisseert voorafgaand aan het evenement een schouw, waaraan de
organisator, interne gemeentelijke diensten en de hulpverleningsdiensten deelnemen. De
gemeente beslist na de schouw op basis van de vergunning of het evenement kan starten,
dan wel dat er nog aanpassingen nodig zijn.
12. Tijdens het evenement controleert de gemeente de voorschriften door inzet van toezicht en
handhaving. De gemeente doet dit in overleg en in samenwerking met de
hulpverleningsdiensten.
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BIJLAGE 2

Melding en reserveringsformulier evenement

o Reservering voor plaatsing op de lokale evenementenkalender/regionale evenementenplanningskalender
o Melden van de vergunning voor onbepaalde tijd en een plaatsing op de lokale evenementenkalender/regionale
evenementenplanningskalender

Organisator
Naam organisator/aanvrager………………………………………………………………(tevens
ondergetekende)
Adres ……………………………………………………………………………………….
Postcode/plaats ……………………………………………………………………………..
Telefoonnummer …………………………………………………………………………….(overdag)
(+ mobiel)

……………………………………………………………………………

E-mailadres

………………………………………………………………………….

Kamer van Koophandel …………………………………………………………………….
Burger servicenummer ………………………………………………………………………
Contactpersoon (alleen invullen als organisator en contactpersoon verschillende personen zijn)
Naam Contactpersoon …………………………………………………………………………
Adres

………………………………………………………………………….

Postcode/plaats
Telefoonnummer

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

(mobiel)
E-mailadres

………………………………………………………………………….

Meldt de burgemeester het volgende evenement:
Naam evenement

……………………………………………………………….

Evenement (soort):

..…………………………………………………………….

Adres / locatie:

…..…………………………………………………………..

Aard van evenement:

……………………………………………………………….

Kern (plaats):

.………………………………………………………………

Gebruik van parkeerplaatsen:……………………………………………………………….
Wordt de locatie afgezet:

……………………………………………………………….

Datum komende jaar:

..……………………………………………………………..

Tijdstip aanvang:

……………………………………………………………….

Tijdstip einde:

……………………………………………………………….

Aantal bezoekers:

……………………………………………………………….

Leeftijdscategorie

……………………………………………………………….

Hoeveel EHBO aanwezig:

…………………………………………….aantal personen

Datum afgelopen jaar:

……………………………………………………………….
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Registratienummer vergunning (voor onbepaalde tijd):…………………..……………….
Wordt er alcoholhoudende drank verstrekt: ja / nee
(Zo ja, dan moet u op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet een ontheffing bij uw gemeente
aanvragen, een aanvraagformulier kunt u downloaden via de site van uw gemeente )
o Bij melding vergunning voor onbepaalde tijd:
Hierbij verklaar ik dat het te houden evenement qua aard, opzet en omvang gelijk is aan
voorgaande jaren en ik kennis heb genomen van de geldende vergunning (voor onbepaalde tijd) en
de daarbij behorende voorschriften.

Datum melding:

Plaats:

Handtekening aanvrager:
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BIJLAGE 3

Aanvraagformulier evenement

ALGEMENE VRAGEN
Naam evenement:

Omschrijving van het evenement:

Aantal bezoekers/ deelnemers:
0 – 100 personen
100 – 250 personen
250 – 500 personen
500 – 1000 personen
1000 – 2500 personen
2500 – 5000 personen
5000 – 10.000 personen
10.000 – 15.000 personen
15.000 – 20.000 personen
meer dan 20.000 personen
Betreft het toeschouwers en/ of deelnemers?
O Alleen toeschouwers
O Alleen deelnemers
O Toeschouwers en/ of deelnemers
Omschrijving van de doelgroep:

Leeftijdsopbouw:
0 – 10 jaar zonder aanwezigheid van ouders
0 – 10 jaar met aanwezigheid van ouders
10 – 18 jaar zonder aanwezigheid van ouders
10 – 18 jaar met aanwezigheid van ouders
18 – 30 jaar
30 – 45 jaar
ouder dan 45 jaar
alle leeftijden
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Dag(en) waarop het evenement plaats vindt:
Indien het evenement uit meerdere evenementen bestaat of meerdere dagen duurt dan dient er een
volledig programma overzicht te worden bijgevoegd met daarop op aangegeven de begin en eindtijden
en locatie van ieder evenement op zich.
Hoeveel dagen duurt het evenement? -----getal vak,
Dag 1: Datum vak van………….uur tot ………….uur
te verwachten aantal bezoekers: ……………personen.
Max. aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers:…………………..
Dag 2: Datum vak van………….uur tot ………….uur
te verwachten aantal bezoekers: ……………personen.
Max. aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers:…………………..
Dag 3: Datum vak van………….uur tot ………….uur
te verwachten aantal bezoekers: ……………personen.
Max. aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers:…………………..

Op- en afbouw van het evenement:
Start opbouw: DATUM tijdstip………………
Opbouw gereed: DATUM tijdstip………………
Start afbouw: DATUM tijdstip………………..
Afbouw gereed: DATUM tijdstip………………

Is het evenement gemeentegrens overschrijdend?
O Ja
O Nee
Is het evenement reeds eerder gehouden?:
O Ja
O Nee
INDIEN JA:
Wanneer is dit evenement eerder gehouden?

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige keer dat dit evenement is gehouden?
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LOCATIE
Waar vindt het evenement plaats? (meerdere antwoorden mogelijk)
O binnen (gebouw)
O binnen (tijdelijk onderkomen, feesttent)
O buiten
O op het water
In een gebouw:
Adres van het gebouw:

Heeft deze locatie een gebruiksvergunning?:
O ja, nummer gebruiksvergunning:
O nee (u moet een gebruiksmelding doen via de OLO)
Komt het evenement overeen met het huidige gebruik van het bouwwerk?
O ja
O nee (u moet een gebruiksmelding doen via de OLO)
Wilt u de locatie verwarmen, ander dan door een vaste verwarming?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Hoe wilt u de locatie verwarmen?

Met welke brandstof?

Aantal gasflessen en inhoud?

In een tijdelijk onderkomen, tent:
Wat is de locatie/ het adres van het tijdelijk onderkomen, tent:

Soort onderkomen:
O een spantent
O houten/ kunststof wanden
O ander materiaal, namelijk……………………………………………………………….
Is er een vloer aanwezig?
O ja
O nee
De afmetingen zijn:
Lengte:
………………………………………meter
Breedte:
………………………………………meter
Hoogte zijkanten: …….……………………………….meter
Hoogte nok:
..……………………………………meter
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Hoeveel zijden van de tent wilt u afsluiten?
O1
O2
O3
O4
Wilt u de locatie verwarmen, anders dan door een vaste verwarming?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Hoe wilt u de locatie verwarmen?

Met welke brandstof?

Aantal gasflessen en inhoud?

Zullen zich op enig moment meer dan 50 personen in het tijdelijke bouwwerk bevinden?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Hoeveel personen zullen er maximaal gelijktijdig in het tijdelijke bouwwerk aanwezig zijn?

U dient een bouwkundige plattegrondtekening van het tijdelijk bouwwerk c.q. ruimte(n) op een schaal
van tenminste 1:100 bij te voegen met daarop aangegeven (voorzover van toepassing):
- de vrij te houden gang- en looppaden;
- de opstelling van de zitplaatsen;
- blusvoorzieningen (plaats, aantal en type aangeven);
- de armaturen van nood- en transparantverlichting (aangeven welke soort installaties aanwezig zijn);
- de (nood) uitgang(en) en breedten;
- een renvooi.
Bij feesttenten e.d., een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek, waaruit de mate van
brandvoortplanting blijkt volgens (minimaal) één van de volgende normen:
[ ] NEN 6065 [ ] NEN 3883 [ ] DIN 4102 [ ] M2
Buiten:
Locatie van het evenemententerrein:

Het terrein is:
O verhard
O onverhard
O eigendom van particulier (u heeft dan ook toestemming van die particulier nodig)
O eigendom van de gemeente, er zal ……………. m2 gemeentegrond in gebruik genomen worden.
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Op het water:
Locatie:

Is de Reddingsbrigade ingelicht?

Is er een ontruimingsplan?
O ja (deze dient te worden bijgevoegd)
O nee
INDIEN NEE:
Hoe is de vluchtroute van het publiek?

Wordt er een ruimte ingericht met tafels en stoelen?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Is er een opstellings-/stoelenplan?
O ja (deze dient te worden bijgevoegd)
O nee
Is er sprake van een overnachting?
O Ja
O Nee
INDIEN JA:
Waar wordt er overnacht?
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OBJECTEN
Welke objecten wilt u plaatsen? (meerdere antwoorden mogelijk?)
U dient een ingetekende plattegrond van het evenemententerrein bij te voegen waarop alle objecten die
u wilt plaatsen duidelijk zijn aangegeven. Tevens moet de locatie van de EHBO en de vluchtroutes
hierop weergegeven zijn.
O geen
O barbecue
O aggregaten (voeg technische specificaties toe)
O partytent
O tribune
O mobiel podium (op truck of aanhanger)
O gebouwd podium
O springkussen
O terras
O kramen/ verkoopwagens
O dranghekken
O terrasboot/ dekschuit
O overig
Barbecue
Hoeveel barbecues worden er geplaatst?

Aggregaten
Hoeveel aggregaten worden er geplaatst? Technische specificaties moeten worden bijgevoegd.

Partytent
Hoeveel partytenten wilt u plaatsen?

Locatie van de partytent:

De afmetingen zijn:
Lengte:
………………………………………meter
Breedte:
………………………………………meter
Hoogte zijkanten: …….……………………………….meter
Hoogte nok:
..……………………………………meter
Hoeveel zijden van de partytent wilt u afsluiten?
O1
O2
O3
O4
Bij 3 of 4 gesloten zijden:
Zullen zich op enig moment meer dan 50 personen in het tijdelijke bouwwerk bevinden?
O ja
O nee
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INDIEN JA:
Hoeveel personen zullen er maximaal gelijktijdig in het tijdelijke bouwwerk aanwezig zijn?

U dient een bouwkundige plattegrondtekening van het tijdelijk bouwwerk c.q. ruimte(n) op een schaal
van tenminste 1:100 bij te voegen met daarop aangegeven (voorzover van toepassing):
- de vrij te houden gang- en looppaden;
- de opstelling van de zitplaatsen;
- blusvoorzieningen (plaats, aantal en type aangeven);
- de armaturen van nood- en transparantverlichting (aangeven welke soort installaties aanwezig zijn);
- de (nood) uitgang(en) en breedten;
- een renvooi.
Bij feesttenten e.d., een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek, waaruit de mate van
brandvoortplanting blijkt volgens (minimaal) één van de volgende normen:
[ ] NEN 6065 [ ] NEN 3883 [ ] DIN 4102 [ ] M2
Tribune (constructietekening bijvoegen)
Hoeveel tribunes worden er geplaatst?

Hoeveel personen zullen er gelijktijdig op de tribune aanwezig zijn?

Wat zijn de afmetingen van de tribune?
Lengte: …………………………………….meter
Breedte: ……………………………………meter
Hoogte: …….………………………………meter

Mobiel podium
Hoeveel mobiele podiums worden er geplaatst?

Wat voor soort mobiel podium?

Hoeveel personen zullen er gelijktijdig op het podium aanwezig zijn?

Wat zijn de afmetingen van het podium?
Lengte: …………………………………….meter
Breedte: ……………………………………meter
Hoogte: …….………………………………meter
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Gebouwd podium
Hoeveel gebouwde podiums worden er geplaatst?

Hoeveel personen zullen er gelijktijdig op het podium aanwezig zijn?

Wat zijn de afmetingen van het podium?
Lengte: …………………………………….meter
Breedte: ……………………………………meter
Hoogte: …….………………………………meter
Springkussen
Hoeveel springkussens worden er geplaatst?

Wat zijn de afmetingen van het podium?
Lengte: …………………………………….meter
Breedte: ……………………………………meter
Hoogte: …….………………………………meter
Terras
Hoeveel terrassen worden er geplaatst?

Wat zijn de afmetingen van het terras?
Lengte: …………………………………….meter
Breedte: ……………………………………meter
Hoogte: …….………………………………meter
Worden er terrasverwarmers geplaatst?

Hoeveel terrasverwarmers worden er geplaatst?

Wat voor soort terrasverwarmers worden er geplaatst?

Kramen/verkoopwagens
Hoeveel kramen/ verkoopwagens worden er geplaatst?
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Dranghekken
Hoeveel hekken wilt u plaatsen?

Wilt u gebruik maken van gemeentelijke dranghekken?
O ja, aantal
O nee
Terrasboot of dekschuit
Wat wilt u plaatsen?

Wat zijn de afmetingen?

Wat is de diepgang?

Overig
Wat wilt u plaatsen?
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GELUID
Wordt er geluid ten gehore gebracht tijdens het evenement:
O ja
O nee
INDIEN JA:
Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
O binnen
O buiten
O versterkt
O onversterkt
O live muziek
O mechanische muziek
O met een huishoudelijk, niet-professioneel muziekapparaat
Wat voor genre muziek/ wie treedt er op?

Geef per dag de tijdstippen aan wanneer muziek ten gehore wordt gebracht:
mechanisch: dag: ________________________van ____________ tot _________________
………………………: dag: ________________________van ____________ tot _________________
………………………: dag: ________________________van ____________ tot _________________
………………………: dag: ________________________van ____________ tot _________________
live:
dag ________________________van ____________ tot _________________
………………………: dag: ________________________van ____________ tot _________________
………………………: dag: ________________________van ____________ tot _________________
………………………: dag: ________________________van ____________ tot _________________
Wordt van een omroepinstallatie gebruik gemaakt:
O ja
O nee
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ETEN EN DRINKEN
Worden er etenswaren verkocht tijdens het evenement?:
O ja
O nee
INDIEN JA:
Geef aan wie, welke etenswaren verkoopt:

Wordt er tijdens het evenement voedsel bereid (gebakken en/ of gebraden)?
O nee
O ja, door wie en op welke wijze (gas/elektra etc.)?:

Wordt er zwak-alcoholhoudende dranken verstrekt/ verkocht tijdens het evenement:
O nee
O ja
INDIEN JA:
Geef aan wie de leidinggevende(n) zijn bij de alcoholverstrekkingspunten:
Naam:
Geboortedatum en plaats:
Adres:
Woonplaats:
Naam:
Geboortedatum en plaats:
Adres:
Woonplaats:

Is de verstrekker van zwak-alcoholhoudende dranken in het bezit van een verklaring van Sociale
Hygiëne:
nee, dan wordt geen ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet verleend
ja, nummer SVH-verklaring: ____________ (OPTIONEEL kopie SVH bijvoegen/ bij inwerkingtreding
nieuwe DHW niet meer nodig)
De openingstijden van de bar(s) zijn:
Van………………………………uur tot ………………………….uur
Welke maatregelen zijn er genomen tegen alcoholgebruik onder de 16 jaar?

Op welke wijze wordt dit aan bezoekers jonger dan 16 jaar kenbaar gemaakt?
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Welke maatregelen zijn er genomen om alcoholmisbruik/ overmatig alcoholgebruik door bezoekers van 16 jaar
en ouder te voorkomen?

Op welke wijze wordt dit aan bezoekers van 16 jaar en ouder kenbaar gemaakt?
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VERKEER
Moeten er wegen worden afgesloten?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Welke wegen moeten worden afgesloten?

Tussen welke tijdstippen moeten deze wegen worden afgesloten?
Van………………………………uur tot ………………………….uur
Hoe wordt het verkeer omgeleid?

Moeten er parkeervakken worden afgezet?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Welke parkeervakken moeten worden afgezet? (aangeven op tekening)

Tussen welke tijdstippen moeten deze parkeervakken worden afgezet?
Van………………………………uur tot ………………………….uur
Is het noodzakelijk om op of langs wegen tijdelijk parkeerverbod(en) in te stellen?
O ja
O nee
INDIEN JA;
Waar moet een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld?

Tussen welke tijdstippen moet een parkeerverbod worden ingesteld?
Van………………………………uur tot ………………………….uur

Hoe is de aan- en afvoerroute voor de hulpverleningsdiensten?

Waar is de opstelplaats voor de hulpverleningsdiensten?

Hoe is de bereikbaarheid van omwonenden en bedrijven geregeld?
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Hoe wordt in de parkeergelegenheid voor auto’s voorzien:
O bestaand, nl.:
Terrein en adres:
O tijdelijk aangelegd, nl.:
Terrein en adres:
Hoe wordt in de parkeergelegenheid voor fietsers voorzien:
O bestaand, nl.:
Terrein en adres:
O tijdelijk aangelegd, nl.:
Terrein en adres:
Zijn er taxiplaatsen gepland?
O ja
O nee
Worden er verkeersregelaars ingeschakeld:
O ja
O nee
INDIEN JA:
De verkeersregelaars zijn:
O eigen vrijwilligers/ medewerkers
O ingehuurd bij een organisatie, te weten…………………….. ………………….
Voeg een post- en takenplan en een verzamellijst met namen van verkeersregelaars bij.
Vermeld hier bij welke maatschappij de verkeersregelaars verzekerd zijn: OPTIONEEL
Maatschappij: _________________________________________________________________
Polisnummer: _________________________________________________________________
Is het evenement bereikbaar via het openbaar vervoer?
O ja
O nee
Wordt het openbaar vervoer door het evenement gestremd of anderszins belemmerd?
O ja, OV-bedrijf is hierover ingelicht
O nee
Heeft het OV-bedrijf aanpassingen gedaan?
O ja, nl:
O nee
O anders:
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VEILIGHEID
Wie heeft vanuit de organisatie de coördinatie tijdens calamiteiten?
O Dhr. O Mevr.
Mobiele Telefoonnummer

Hoe wordt gecommuniceerd? (verbindingsschema als bijlage aanleveren)
O per telefoon
O per portofoon, via kanaal

Wat is de opvanglocatie voor het publiek?

Wordt er een beveiligingsbedrijf ingehuurd?
o ja
o nee
INDIEN JA:
Naam van het beveiligingsbedrijf

Vergunningsnummer van het Ministerie van Justitie van het beveiligingsbedrijf

Aanspreekpunt van het beveiligingsbedrijf
O Dhr. O Mevr.
Telefoonnummer van het aanspreekpunt van het beveiligingsbedrijf

Veiligheidscoördinator tijdens het evenement
O Dhr. O Mevr.
Mobiele telefoonnummer van de veiligheidscoördinator bij het evenement:
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Hoeveel beveiligers worden er ingezet? Daarbij dient te worden aangegeven welk type beveiliger
(evenementenbeveiliger, beveiliger met BHV, beveiliger met hond etc.

Tijdstippen van aanwezigheid van de beveiligers:
Van……………………………uur tot…………………………..uur
Is er een bewakingsschema?
nee
ja, is bijgevoegd
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SANITAIR EN EHBO
Worden er toiletten geplaatst?
O ja
O nee, dit wordt niet gedaan omdat
………………………………………………………………………………………………………..
INDIEN JA:
De locatie van de toiletten moet worden ingetekend op de plattegrond van het evenemententerrein
Hoeveel toiletten worden er geplaatst?
------------------------damestoiletten

---------------------------------herentoiletten

Hoeveel plaskruizen worden er geplaatst?

Hoeveel invalidentoiletten worden er geplaatst?

Hoe is de schoonmaak van de toiletten geregeld?

Hoe vindt de afvoer van het afvalwater plaats?

Is er een tijdelijke drinkwatervoorziening geregeld?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Voldoet deze drinkwatervoorziening aan de NEN-norm 1006 (legionella)?
O ja
O nee
Zijn er gediplomeerde EHBO-ers aanwezig tijdens het evenement?
o ja
o nee
INDIEN JA:
Naam van de EHBO organisatie:

Contactpersoon van de EHBO tijdens het evenement:
O Dhr. O Mevr.
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Mobiele telefoonnummer van de contactpersoon:

Hoeveel gediplomeerde EHBO-ers worden er ingezet?

Hoeveel EHBO-posten worden er ingericht? De locatie van de EHBO-post(en) moet worden ingetekend op
de plattegrond van het evenemententerrein
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OVERIGE VERGUNNINGEN
Wordt er bij het evenement vuurwerk afgestoken?
O ja
O nee
INDIEN JA:
U moet hiertoe een vergunningaanvraag bij de Provincie indienen
Wanneer wordt het vuurwerk afgestoken?
Datum ……………Van…………………….uur tot…………………..uur
Naam, adres en telefoongegevens van het bedrijf dat het vuurwerk ontsteekt:

Worden er bij het evenement sfeerballonnen (kleine vrije ballon, of samenstel van kleine vrije ballons, waarvan
de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt en die geen metalen voorwerpen of onderdelen bevat)
opgelaten?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Hoeveel sfeerballonnen worden er opgelaten? Let op wensballonnen zijn niet toegestaan!
O minder dan 1000
O meer dan 1000
INDIEN JA:
Bij meer dan 1000
Binnen een afstand van 8 km van de grens van een gecontroleerde luchthaven (bijv. Schiphol,
Rotterdam)
Voor het oplaten van sfeerballonnen binnen een afstand van 8 km van de grens van een gecontroleerde
luchthaven is de toestemming vereist van de betrokken plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.
Binnen een afstand van 3 km van de grens van de niet-gecontroleerde burgerluchthavens Het
voornemen tot het oplaten van sfeerballonnen binnen een afstand van 3 km van de grens van de nietgecontroleerde burgerluchthavens dient tijdig, doch uiterlijk twee uur vóór de voorgenomen oplating ter kennis
gebracht aan de betrokken havenmeester. Indien de vaart van de ballon – gezien de heersende windrichting –
zal voeren over het landingsterrein of onmiddellijke omgeving daarvan kan de havenmeester aanwijzingen
geven om te voorkomen dat het luchthavenverkeer wordt verstoord of in gevaar gebracht.
Binnen een afstand van 3 km van een zweefvliegterrein (bijv. voormalig Marine Vliegkamp
Valkenburg)
Degene die sfeerballonnen wil oplaten binnen een afstand van 3 km van een zweefvliegterrein stelt al het
mogelijke in het werk om vooraf overleg met de gebruiker van dat zweefvliegterrein te voeren.

Waar worden de ballonnen opgelaten?

Datum en tijdstip waarop de ballonnen worden opgelaten:
Datum………..van……………..uur tot ……………….uur
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Wordt er een klein kansspel (bingo/ rad van avontuur) gehouden tijdens het evenement?
O ja
O nee
INDIEN JA:
U DIENT EEN MELDING KLEIN KANSSPEL IN TE DIENEN
Wordt er een loterij gehouden tijdens het evenement?
O ja
O nee
INDIEN JA:
U DIENT EEN LOTERIJ VERGUNNING AAN TE VRAGEN
Worden er tijdens het evenement tatoeages of permanente make up aangebracht of piercings gezet?
O ja
O nee
INDIEN JA:
Voor het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up is een vergunning van de GGD nodig.
Uiterlijk twee maanden voor aanvang van het evenement moet hierover contact worden opgenomen met de
GGD Hollands Midden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Milieu, Hygiëne en
Gezondheid van de GGD Hollands Midden, via 088- 308 33 81 of via e-mail mhg@ggdhm.nl .
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UITWERKING ONGEVALSCENARIO’S
Massale vechtpartij
Welke maatregelen zijn/ worden er genomen bij een massale vechtpartij?

Paniek in menigte
Welke maatregelen zijn/ worden er genomen bij paniek in de menigte?

Extreme weersomstandigheden
Welke maatregelen zijn/ worden er genomen bij extreme weersomstandigheden (denk aan oververhitting;
onderkoeling, maar ook maatregelen bij plotselinge bliksem/ storm)?

Uitvallen openbaar vervoer
Welke maatregelen zijn/ worden er genomen bij het uitvallen van het openbaar vervoer?

Explosie/ brand
Welke maatregelen zijn/ worden er genomen bij een explosie/ brand?

Gezondheid en hygiëne
Welke maatregelen zijn/ worden er genomen in het kader van gezondheid en hygiëne?

Bommelding
Welke maatregelen zijn/ worden er genomen bij een bommelding?

Stroomuitval
Welke maatregelen zijn/ worden er genomen bij stroomuitval?

Andere ongevalscenario’s
Geef aan om welke andere scenario’s het gaat en werk deze uit. Omschrijf welke maatregelen er zijn/ worden
genomen?
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NAAM EN ADRES GEGEVENS AANVRAGER
Naam organiserende instantie:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Contactpersoon:
O dhr. O mevr.
(Mobiele) telefoonnummer :

E-mailadres:

Contactpersoon tijdens het evenement:
O dhr. O mevr.
Mobiele telefoonnummer tijdens het evenement :

Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld. Tevens heb ik kennis genomen van de bij dit
formulier behorende toelichting. Ik ga er mee akkoord dat de aanvraag digitaal afgehandeld wordt (let op:
mailadres invullen bij gegevens aanvrager!).
Ondertekening:
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Mogelijke bijlagen
•

Een volledig programma overzicht met daarop op aangegeven de begin en eindtijden en
locatie van ieder evenement op zich

•

Een ontruimingsplan

•

Een opstellings- / stoelenplan

•

De SVH-verklaring

•

Een bouwkundige plattegrondtekening van tijdelijk bouwwerken c.q. ruimte(n) op een schaal
van tenminste 1:100 bij te voegen met daarop aangegeven (voorzover van toepassing):
- de vrij te houden gang- en looppaden;
- de opstelling van de zitplaatsen;
- blusvoorzieningen (plaats, aantal en type aangeven);
- de armaturen van nood- en transparantverlichting (aangeven welke soort installaties
aanwezig zijn);
- de (nood) uitgang(en) en breedten;
- een renvooi.

•

Een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek van te plaatsen feesttenten e.d.

•

Een ingetekende plattegrond van het evenemententerrein waarop alle objecten die u wilt plaatsen
duidelijk zijn aangegeven. Tevens moet de locatie van de EHBO en de vluchtroutes hierop
weergegeven zijn.

•

Technische specificaties van te plaatsen aggregaten

•

Constructietekeningen van te plaatsen podia en/ of tribunes

•

Een post- en takenplan en een verzamellijst met namen van verkeersregelaars

•

Communicatieverbindingsschema

•

Bewakingsschema

•

Een lijst met namen en nummers van contactpersonen tijdens het evenement in geval van calamiteiten
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BIJLAGE 4

Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is het plan waarin u, als organisator van een evenement, de getroffen maatregelen
en afspraken voor het evenement beschrijft. Belangrijk is daarin dat rollen, taken en
verantwoordelijkheden helder en eenduidig zijn beschreven.
Het veiligheidsplan:
1. is een dynamisch document.
2. maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag.
Als organisator van een evenement bent u primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de
bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement. Met het opstellen van het veiligheidsplan maakt
u inzichtelijk welke risico’s uw evenement met zich meebrengt en welke maatregelen u daar op treft.
In geval van een incident heeft u alvast nagedacht over de bestrijding, met het doel de impact en het
leed te beperken.
Aanbevolen wordt minimaal de volgende onderwerpen nader uit te werken:
1. Organisator (en eventuele partners/onderaannemers)
2. Risicoanalyse
3. Programmering
4. Locatie/Inrichting
5. Beveiliging
6. Ordehandhaving
7. Publieksveiligheid (crowd management / crowd control)
8. Ontruiming
9. Incidentenbestrijding
10. Brandveiligheid
11. Medische zorg en hygiëne
12. Verkeer en vervoer
13. Milieu
Toelichting op de onderwerpen:
Hieronder is met een aantal voorbeeldvragen per onderdeel weergegeven wat wordt bedoeld. U kent
als organisator het evenement het beste. Wanneer op uw evenement meer of andere
verdiepingsvragen van toepassing zijn, neemt u deze uiteraard mee in de beschrijving.
Organisator:
Hier beschrijft u wie de organisator van het evenement is en welke mogelijke onderaannemers er bij
betrokken zijn. Vermeld hier ook alle contactgegevens.
Risicoanalyse:
Hier beschrijft u duidelijk en overzichtelijk uw evenement. Denk hierbij aan het:
1. Publieksprofiel: Is het publiek bekend of anoniem? Hoe lang blijven ze op een bepaalde plek?
Om hoeveel mensen gaat het? Welke eigenschappen hebben ze (leeftijd, cultuur, gezondheid
etc.)? Is er sprake van groepsgedrag?
2. Activiteitenprofiel: Om wat voor soort activiteiten gaat het? Kunnen die op zichzelf risico’s met
zich meebrengen (kermis, vuurwerk etc.)? Hoe lang duren de activiteiten? Is het publiek
deelnemer of toeschouwer?
3. Ruimtelijk profiel: Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie? Is het een
binnen- of buitenlocatie? Zijn er meerdere activiteiten gelijktijdig? Is de locatie ingericht voor
het organiseren van evenementen?
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Op basis van het bovenstaande profiel benoemt u de mogelijke risico’s om te komen tot een aantal
scenario’s die specifiek van toepassing zijn op uw evenement. Het is van belang om per risico de
vraag te stellen of het zich kan voordoen en wat de mogelijke gevolgen zijn. Hierbij kunt u gebruik
maken van de volgende zes stappen:
1. Benoem de gevaren die samenhangen met de activiteiten plaatsvinden tijdens het evenement
2. Benoem de personen die gevaar lopen en het gevolg/effect van het gevaar
3. Benoem de genomen voorzorgsmaatregelen
4. Analyseer op basis van de voorgaande drie stappen de risico’s en beschrijf de scenario’s
5. Besluit wat voor nadere maatregelen noodzakelijk zijn.
1
6. Bepaal het restrisico .
Programmering
Hier beschrijft u welke activiteiten op welk moment plaatsvinden en/of welke artiesten op welk moment
tijdens het evenement optreden?
Locatie/Inrichting
Hier beschrijft u waar het evenement plaatsvindt. Daarnaast beschrijft u hoe het evenemententerrein
wordt ingericht. Denk hierbij aan meubilair, podia, (nood)uitgangen, evenals de breedtes van de
uitgangen en vluchtwegen. Voeg een plattegrond van de evenementlocatie en een overzichtstekening
van de inrichting op schaal bij.
Beveiliging
Hier beschrijft u welke vorm van en hoeveel beveiliging wordt ingezet voor, tijdens en na het
evenement. Wanneer u gebruik maakt van een particuliere beveiligingsorganisatie dient u zorg te
dragen voor het aanleveren van een beveiligingsplan.
Ordehandhaving
Hier beschrijft u welke maatregelen u treft rondom openbare orde en veiligheid voor uw evenement.
Denk hier bijvoorbeeld aan:
1. Crowd management: is er met name op gericht publiekstromen in veilige banen te leiden en te
hoge publieksdichtheid te voorkomen. Het omvat onder meer de planning van de
bewegwijzering, het plannen van de hoeveelheid en plaats van de sanitaire installaties of de
volgorde en locatie van optredens op verschillende podia.
2. Crowd control: zijn de fysieke maatregelen om gebieden af te bakenen, de publieksstroom te
reguleren met hekken en bewegwijzering, en het compartimenteren van publiek door middel
van barrières.
Ontruiming
Hier beschrijft u hoe u een noodzakelijke ontruiming organiseert. Geef aan: Wie doet wat, waar, hoe
en wanneer.
Incidentbestrijding
Hier beschrijft u welke acties u onderneemt in geval van incidenten. Maak hierbij de koppeling naar de
scenario’s die u bij de risicoanalyse heeft beschreven.
Brandveiligheid
Hier beschrijft u welke maatregelen u treft om te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Denk hierbij
aan gebruikte materialen en eventuele brandblus- en brandveiligheidsvoorzieningen zoals een
brandmeldsysteem en een rook- warmteafvoerinstallatie.

1

Dit zijn de risico’s die ondanks genomen maatregelen blijven bestaan.
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Medische zorg en hygiëne
Hier beschrijft u welke maatregelen u treft ten behoeve van de medische zorg en hygiëne. Denk hierbij
aan EHBO-voorzieningen, aantal hulpverleners, sanitaire voorzieningen, stromend water, maatregelen
bij diverse weersomstandigheden etc.
Verkeer en vervoer
Hier beschrijft u welke maatregelen u treft die met verkeer en vervoer te maken hebben. Denk hierbij
aan verkeersregulering, parkeergelegenheid, bebording, aan- en afvoer van het publiek, openbaar
vervoer, etc. Het doel hiervan is het inzichtelijk maken van de maatregelen die u treft om te zorgen dat
bewoners, bedrijven en overige verkeersgebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden van het
evenement. Bij een groter evenement kan de gemeente vragen dat u een afzonderlijk verkeersplan
aanlevert.
Milieu
Hier beschrijft u welke maatregelen u treft die met het milieu te maken hebben. Denk hierbij aan
geluidsniveaus, afvalvoorziening en -verwerking, afvoer van afvalwater etc.
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BIJLAGE 5

Risicoclassificatie

Kwantitatieve classificatie
Evenementen worden geclassificeerd op basis van een risicoscan. De gemeente beoordeelt met de
risicoscan de risico’s van een evenement op hoofdlijnen. Middels een risicoscan kan een (eerste)
oordeel worden gegeven over de waarschijnlijkheid dat het evenement:
1. leidt tot risico’s voor de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu;
2. maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te
nemen.
De volgende risicoklassen worden onderscheiden:
• Regulier Evenement (A)
• Aandacht Evenement (B)
• Risicovol evenement (C)
De vragenlijst om te komen tot een risicoclassificatie is opgenomen in een separaat (digitaal) Excelsheet (‘Risicoscan better practice’; www.infopuntveiligheid.nl). Om tot een juiste inschatting van de
klasse van het evenement te komen, dient het risicoclassificatiemodel volledig ingevuld te worden. Uit
de risicoclassificatie komen 3 indicatieve risicoklassen (ABC).
Het doel van de vragenlijst is te komen tot een risicoclassificatie van het aangevraagde evenement.

Kwalitatieve classificatie
Om tot een afgewogen risicoclassificatie te komen is tevens een nadere beschouwing van de gescoorde elementen in kwalitatieve zin vereist. De vergunningverlener/evenementencoördinator
bepaalt vanuit zijn expertise welke risicoklasse van toepassing is op het desbetreffende evenement.
De belangrijkste aspecten die in het kwalitatieve deel van de risicoanalyse bekeken moeten worden
zijn:
a. kans op slachtoffers
b. bereikbaarheid
c. momenten van verhoogd risico
d. de maatschappelijke impact bij een calamiteit
e. politieke gevoeligheid
f. omstandigheden in het gebied waar het evenement plaatsvindt (onrust, werkzaamheden,
sociale overlast)
g. etc.
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BIJLAGE 6

Minimale inhoud integraal veiligheidsadvies

Integraal veiligheidsadvies
Het integraal veiligheidsadvies is een bundeling van de (afgestemde) adviezen van de
hulpverleningsdiensten. De regionale evenementencoördinatie bundelt de individuele adviezen van
betrokken hulpverleningsdiensten en verwerkt deze in een integraal veiligheidsadvies. Met het
integraal veiligheidsadvies informeren en adviseren de betrokken diensten de gemeente over de
risico’s van een evenement (op basis van de risicoanalyse) en het vermogen van de betrokken
partijen om de waarschijnlijkheid en impact van die risico’s te beïnvloeden (op basis van de
capaciteitenanalyse).
Doel integraal veiligheidsadvies
Het doel van het integraal veiligheidsadvies is te bereiken dat de gemeente, in zijn rol als
vergunningverlener, eenduidig is geïnformeerd over risicovolle situaties bij evenementen en over de
capaciteit van relevante partijen om deze risicovolle situaties te beïnvloeden.
Minimale inhoud integraal veiligheidsadvies
Gelet op dat doel kent het integraal veiligheidsadvies de volgende minimale inhoud:
• Risicoprofiel evenement
- Risicoanalyse (risicodiagram)
- Capaciteitenanalyse
• Het vermogen van de hulpverleningsdiensten om risico’s te beïnvloeden
- Advies over de te behalen prestaties in de risicofase
- Advies over de te behalen prestaties in de incidentfase
- Advies over de te behalen prestaties in de herstelfase
Het integraal veiligheidsadvies kan ook betrekking hebben op het adviseren over bestuurlijke
maatregelen in de risicofase, incidentfase en herstelfase van risicovolle situaties bij evenementen.
Hulpmiddel
Er wordt gebruik gemaakt van het Excel-document ‘Risicoprofiel’ uit de Landelijke Handreiking
Evenementenveiligheid (www.infopuntveiligheid.nl).
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BIJLAGE 7

Risicoprofiel evenement

Het risicoprofiel is het resultaat van het inventariseren en analyseren van risico’s en capaciteiten om
die risico’s te beïnvloeden. Het risicoprofiel van het evenement is feitelijk de onderbouwing van het
integraal veiligheidsadvies. Het komt tot stand op basis van risico- en capaciteitenanalyses van de
hulpverleningsdiensten.
Het doel van het risicoprofiel evenement is te bereiken dat enerzijds de risico’s zijn geïnventariseerd
en anderzijds dat de capaciteit van de hulpverleningsdiensten om die risico’s te beïnvloeden (welke
maatregelen kunnen genomen worden) zijn geduid.
Er wordt gebruik gemaakt van deel V van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid en het
bijbehorende Excel-document ‘Risicoprofiel’ (www.infopuntveiligheid.nl).
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BIJLAGE 8

Format (integraal) operationeel plan

Het integraal operationeel plan
Bij het voorbereiden van het risicovolle evenement worden maatregelen en voorzieningen gepland,
binnen de kaders van het risicobeleid. Het kiezen en vaststellen van het risicobeleid is feitelijk het
goedkeuren c.q. autoriseren van het integraal veiligheidsadvies door de burgemeester. In het
(integraal) operationeel plan wordt beschreven wat moet worden bereikt en hoe dat moet gebeuren:
mensen en middelen worden toegekend aan de te behalen prestaties. De hulpverleningsdiensten
bepalen wat zij moeten doen om restrisico’s te verkleinen, anders dan hun reguliere werkzaamheden.
De gemeente neemt het initiatief tot het schrijven van het (integraal) operationeel plan. De
hulpverleningsdiensten geven hiervoor input. Het (integraal) operationeel plan wordt in opdracht van
de gemeente gemaakt.
Doel en minimale inhoud van het (integraal) operationeel plan
Het doel van het (integraal) operationeel plan is dat te behalen operationele prestaties van het
evenement integraal zijn voorbereid.
Naam
Doel

Integraal operationeel plan Evenement (naam evenement)
Te bereiken dat de te behalen operationele prestaties bij het risicovolle
evenement integraal zijn voorbereid.

Minimale inhoud
1. Toestand
1.1. Aanleiding
1.2. Scenario’s
1.2.1. Risicodiagram evenement
1.2.1.1.
Waarschijnlijkheid incidentscenario’s
1.2.1.2.
Impact incidentscenario’s
2. Opdracht
2.1. Beleid- en tolerantiegrenzen evenement
2.1.1. Te behalen prestaties risicofase
2.1.2. Te behalen prestaties incidentfase
2.1.3. Te behalen prestaties herstelfase
3. Uitvoering
3.1. Maatregelen en voorzieningen
3.1.1. Bestuurlijk
3.1.1.1.
Vergunningsvoorwaarden
3.1.1.2.
Toepassing (nood)bevoegdheden
3.1.1.3.
Afspraken bestuurlijke ketenpartners
3.1.2. Operationeel
Maatregelen en voorzieningen ‘organisator’
3.1.2.1.
3.1.2.2.
Interdisciplinaire schouw
3.1.2.3.
Maatregelen en voorzieningen bevolkingszorg
3.1.2.4.
Maatregelen en voorzieningen brandweerzorg
3.1.2.5.
Maatregelen en voorzieningen geneeskundige zorg
3.1.2.6.
Maatregelen en voorzieningen politiezorg
3.1.2.7.
Maatregelen en voorzieningen overige sectoren
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4. Ondersteuning
4.1. Personele voorzieningen
4.1.1. Dienstroosters
4.1.2. Opvang en briefing
4.1.3. Nazorg
4.1.4. Alarmering (op- en afschalen)
4.2. Informatievoorzieningen
4.2.1. Relevante informatieproducten
4.2.1.1.
Strategisch sturen
4.2.1.2.
Tactisch sturen
4.2.1.3.
Operationeel sturen
4.2.2. Verslaglegging
4.2.2.1.
Geweldsrapportage
4.2.2.2.
Feitenrelaas optreden
4.2.2.2.1.
Verantwoordingsverslag (WOB)
4.2.2.2.2.
Evaluatieverslag (verbeteren)
4.3. Facilitaire voorzieningen
4.3.1. Huisvesting
4.3.1.1.
Locatie aansturingniveaus
4.3.1.2.
Opkomstlocaties
4.3.2. Middelen
4.3.2.1.
Uitrusting en kleding
4.3.2.2.
Catering
4.3.2.3.
Materieel en vervoersdiensten
4.3.2.4.
Communicatiemiddelen (C2000)
4.3.3. ICT
4.3.3.1.
Crisismanagementsysteem (LCMS)
4.3.4.Financiën
4.3.4.1.
Kosten maatregelen en voorzieningen
4.3.4.2.
Verrekening van kosten
5. Organisatie
5.1. Organisatiestructuur
5.1.1. Organogram
5.1.2. Functiestructuur leiding & coördinatie
5.2. Verbindingsschema
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BIJLAGE 9

Regionale evenementencoördinatie, takenpakket

De regionale evenementencoördinatie is hét multidisciplinaire aanspreekpunt namens de
hulpverleningsdiensten voor de gemeenten in de regio bij advisering over evenementen en ziet toe op
een regionaal eenduidige procedure voor advisering. Het adviestraject richting gemeenten voor
adviesaanvragen voor risicovolle B- en C- evenementen wordt gecoördineerd en georganiseerd door
de regionale evenementencoördinatie.
De komst van de regionale evenementencoördinatie voorkomt dat gemeenten voor hun advisering alle
hulpverleningsdiensten langs moeten. De regionale evenementencoördinatie onderhoudt de contacten
met de adviesaanvragers (de gemeenten) en draagt er zorg voor dat de inhoudelijke adviezen door de
hulpverleningsdiensten tijdig worden opgesteld. Tevens ziet de coördinatiefunctie er op toe dat de
adviezen van de hulpverleningsdiensten worden geïntegreerd en signaleert eventuele
tegenstrijdigheden. De regionale evenementencoördinatie koppelt het geïntegreerde advies terug naar
de aanvragers (de gemeenten), die dit advies gebruiken als input bij het opstellen van de
vergunningsvoorwaarden ingeval het afgeven van een evenementenvergunning wordt overwogen.
De regionale evenementencoördinatie is een specifiek multidisciplinair onderdeel van de
Veiligheidsregio Hollands Midden en wordt voorshands ingezet op één formatieplaats, met interne
vervanging uit de bestaande formatie bij afwezigheid om de continuïteit van de werkzaamheden te
garanderen. Na evaluatie van het werkaanbod (na één jaar functioneren) zal nader worden
geadviseerd over de formatie omvang.
De regionale evenementencoördinatie:
Algemeen
• Functioneert als algemene vraagbaak voor evenementenvergunningverleners en
hulpverleningsdiensten en levert expertise op het gebied van het regionale kader
evenementenveiligheid.
• Evalueert jaarlijks het proces van evenementenadvisering.
• Coördineert de (digitale )beschikbaarheid van alle relevante documenten (formats en bijlagen
evenementenveiligheid).
• Onderhoudt actief een relevant relatienetwerk. Breidt dit netwerk zo veel mogelijk uit.
• Organiseert en regisseert een structureel regionaal overleg met vergunningverleners en
inhoudelijke adviseurs van de diverse hulpverleningsdiensten.
• Organiseert periodiek opleidingen voor gemeentelijke vergunningverleners.
• Ziet toe op een procedureel juist gebruik van het regionale kader Evenementenveiligheid door
de gemeentelijke vergunningverleners en rapporteert hierover periodiek aan het bestuur van
de VRHM en aan de betreffende gemeenten.
Advisering
• Ontvangt alle (digitale) adviesaanvragen betreffende voorgenomen B- en C-evenementen in
de regio Hollands Midden van de gemeenten.
• Ontvangt de onder verantwoordelijkheid van de gemeenten opgestelde risicoclassificaties
betreffende de B- en C-evenementen.
• Bewaakt het eenduidig gebruik door de gemeenten van de risicoclassificatie, zoals
aangegeven in het regionale kader Evenementenveiligheid 2012.
• Geleidt de adviesaanvragen voor voorgenomen B- en C-evenementen door naar de juiste
inhoudelijke adviseurs/contactpersonen van de hulpverleningsdiensten (GHOR, brandweer en
politie).
• Regisseert het proces van advisering door de hulpverleningsdiensten in tijdigheid en
compleetheid.
• Integreert de adviezen van de hulpverleningsdiensten in één adviesdocument, signaleert
mogelijke tegenstrijdigheden in de mono advisering en neemt hierover contact op met de
hulpverleningsdiensten.
• Verzendt het geïntegreerde en op elkaar afgestemde advies tijdig aan de adviesaanvragers
en hulpverleningsdiensten.
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Kalender
• Stelt jaarlijks de regionale B- en C-evenementen planningkalender op en houdt die in de loop
van het jaar actueel.
• Biedt jaarlijks via de gebruikelijke procedure de actuele regionale B- en C-evenementen
planningkalender ter kennisneming aan het bestuur van de VRHM aan.
• Biedt (bij het aanbieden van de actuele regionale B- en C evenementen planningkalender) het
algemeen bestuur VRHM een analyse en een advies aan over eventuele samenloop van
evenementen en mogelijke daaruit voortvloeiende knelpunten met betrekking tot de
capaciteitsverdeling van de hulpverleningsdiensten.
Voorlichting, communicatie en ontwikkelingen
• Informeert en communiceert actief over evenementenveiligheid binnen de VRHM en aan de
partners van de hulpverleningsdiensten.
• Ontsluit informatie die betrekking heeft op alle B- en C-evenementen voor de gemeenten,
hulpverleningsdiensten en andere belanghebbenden.
• Volgt de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot evenementenveiligheid en brengt
gevraagd en ongevraagd via de gebruikelijke procedures advies uit aan het bestuur van de
VRHM tot eventuele aanpassing van het regionale kader Evenementenveiligheid.
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BIJLAGE 10
Procesbeschrijving totstandkoming van de
regionale B- en C-evenementenplanningskalender
Procesbeschrijving totstandkoming van de regionale B- en C- evenementenplanningskalender:
• Organisatoren van B- en C- evenementen maken aan de gemeente bekend wat voor soort
evenement zij op welke locatie, op welke datum / tijdstip willen organiseren. Daarnaast maakt
de organisator een inschatting van het aantal bezoekers. De gemeente waar het verzoek
binnenkomt toetst of het evenement past bij het lokale (evenementen)beleid.
• Uiterlijk 1 november doet de gemeente opgave van de inhoud van de lokale
planningskalender aan de regionale evenementencoördinatie in de VRHM. De regionale
evenementencoördinatie verwerkt de aangeleverde lokale planningskalender in de regionale
evenementenplanningskalender.
• De hulpverleningsdiensten geven de knelpunten aan met betrekking tot spreiding, samenloop,
capaciteit en risico van de op de regionale evenementenplanningskalender vermelde
evenementen. Dit voorlopige (integrale) advies van de hulpverleningsdiensten is uiterlijk 1
december gereed.
• De gemeenten kunnen in onderling overleg de verschillende lokale planningskalenders op
elkaar afstemmen zodat de gesignaleerde knelpunten worden opgelost.
• De gemeente stuurt de (gewijzigde) lokale planningskalender voor 1 januari door naar de
regionale evenementencoördinatie in de VRHM. De regionale evenementencoördinatie
verwerkt de aangeleverde aangepaste lokale planningskalender in de regionale
evenementenplanningskalender. De regionale evenementenplanningskalender wordt ter
besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden.
• De hulpverleningsdiensten brengen op basis van de nog bestaande knelpunten en risico’s
een gezamenlijk advies uit aan het Dagelijks Bestuur VRHM. Daarbij moet worden opgemerkt
dat het advies van de hulpverleningsdiensten aan het Dagelijks Bestuur VRHM alleen
betrekking heeft op de aangemelde evenementen en geen rekening houdt met eventuele
tussentijdse evenementen.
• Het Dagelijks Bestuur, stelt aan de hand van het rapport van de hulpverleningsdiensten
uiterlijk 1 februari de regionale evenementenplanningskalender vast.
De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een balans tussen het lokale belang en het
regionale belang met betrekking tot spreiding en samenloop van evenementen. Hoewel de regionale
evenementenplanningskalender pas op 1 februari formeel wordt vastgesteld, is het advies van de
hulpverleningsdiensten voor wat betreft spreiding, samenloop, capaciteit en risico al op 1 december
bekend bij de gemeenten. Vanaf die datum kunnen de gemeenten al onderling in overleg om de lokale
planningskalenders ambtelijk op elkaar af te stemmen. Het uitgangspunt is dat gemeenten zich actief
inspannen om onderling tot een oplossing te komen. Daarbij kunnen geplande evenementen worden
verplaatst of kunnen maatregelen worden voorgesteld waardoor de inzet van de
hulpverleningsdiensten kan worden gereduceerd (bijvoorbeeld minder bezoekers, meer particuliere
beveiligers, etc.).
Organisatoren die hun evenement in de planningsfase op de regionale
evenementenplanningskalender geplaatst zien, mogen er niet zonder meer van uitgaan dat hun
evenement ook daadwerkelijk kan doorgaan. Hiertoe moet lokaal het volledige vergunningen- en
adviseringstraject worden doorlopen. Een plaats op de evenementenplanningskalender is overigens
geen garantie dat een vergunning daadwerkelijk verleend gaat worden. Hoewel het niet in elke
gemeente verplicht is, is het voor organisatoren van B- en C-evenementen wel aan te raden om tijdig
hun evenementen aan te melden voor plaatsing op de regionale evenementenplanningskalender, om
ongewenste samenloop van evenementen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Agendapunt A.7 Bijlage 2 AB VRHM 8-11-2012 39

De hulpverleningsdiensten adviseren gezamenlijk over de regionale evenementenplanningskalender
op basis van de informatie van het kalenderverzoek van de organisator en de ervaringen vanuit het
verleden. Het advies van de hulpverleningsdiensten op de evenementenplanningskalender komt dan
ook tot stand met beperkte en subjectieve informatie. Het advies is er dan ook op gericht om een
goede jaarplanning te kunnen maken voor wat betreft de mate van spreiding en samenloop van
evenementen. Het advies op de regionale evenementenplanningskalender moet niet worden gezien
als een inhoudelijke risico-inschatting. Een dergelijk advies kan pas worden gegeven als er meer
informatie over de evenementen beschikbaar komt, zoals dat bij de aanvraag van de
evenementenvergunning het geval is.
Ook risicovolle voetbalwedstrijden worden, indien ze vroegtijdig bekend zijn, opgenomen op de
regionale evenementenplanningskalender. De adviezen van de hulpverleningsdiensten kunnen zich
dan ook uitstrekken tot de mate van spreiding en samenloop van risicovolle voetbalwedstrijden in
verhouding tot andere evenementen.
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BIJLAGE 11

Format en toelichting regionale B- en C- evenementenplaningskalender

De regionale B- en C-evenementenplaningskalender kent het volgende format:
Datum begin

Datum Einde

Soort

Naam van het
evenement /
omschrijving

Lokatie

Gemeente

Verwacht aantal Organisator
deelnemers

Risicoclassificatie Behandelingsstatus

Toelichting concept evenementenplanningskalender Veiligheidsregio Hollands Midden
Algemeen
De evenementenplanningskalender biedt inzicht in momenten waarop risico’s zich voordoen en in momenten die keuzes vragen in schaarse capaciteit. In de
regionale evenementenplanningskalender staan alleen B- en C-evenementen vermeld, conform het evenementenkader. Voor de minimale inhoud van de
evenementenplanningskalender is gebruik gemaakt van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid 2011 (concept 1.0). De evenementenplanningskalender
helpt gemeenten en hulpverleningsdiensten om te komen tot een optimale spreiding van evenementen over locaties en tijdstippen. Daarnaast is de
evenementenplanningskalender van belang voor het signaleren en adviseren. Te denken valt aan het (on)gevraagd adviseren bij ongewenste samenloop van
evenementen, ongeacht hun risicoclassificatie.
Datum begin en datum einde: Bij meerdaagse B- en/of C-evenementen dienen alleen momenten van voor publiektoegankelijk opgenomen te worden in de
regionale evenementenplanningskalender. De genoemde tijd van aanvang en einde evenement heeft betrekking op de activiteit. De tijden voor het op- en
afbouwen zijn niet van toepassing in deze kalender.
Soort: Er kan in principe worden volstaan met de term 'evenement'. Voorgestelde uitzondering: sommige voetbalwedstrijden in de regio vragen extra aandacht en
inzet van hulpverleningsdiensten. In die gevallen kan de term 'voetbal' worden gehanteerd.
Naam van het evenement / omschrijving: De naam die het evenement heeft/krijgt.
Lokatie en Gemeente: Adres/straat en gemeente waar het evenement plaatsvindt.
Verwacht aantal deelnemers: Verwachte totale aantal aanwezigen, inclusief organisatie, optredende artiesten en publiek.
Organisator: Naam van de persoon die de vergunning zelf of namens een organisatie aanvraagt.
Risicoclassificatie: Conform de risicoscan zoals genoemd in het evenementenkader. Alleen de als B en C geclassificeerde evenementen worden vermeld op de
regionale evenementenplanningskalender.
Behandelingsstatus: Bij de behandelingsstatus wordt aangegeven of het evenement 'aangevraagd' of 'toegekend' is. Aangevraagd: voor een evenement dat bij
een gemeente is aangevraagd/aangemeld en/of waarvan bij de gemeente bekend is dat het betreffende evenement jaarlijks zal plaatsvinden. Toegekend: als er
daadwerkelijk een (meerjaren)vergunning is verleend door de gemeente.
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BIJLAGE 12

Evaluatie

Het mag duidelijk zijn dat het van belang is om na ieder evenement te evalueren. Maak hiervoor
voldoende tijd vrij. Door middel van een goede evaluatie wordt immers het succes van het evenement
bepaald. Daarnaast wordt na een evaluatie een startpunt vastgelegd voor een volgende keer dat het
evenement (of een variant erop) wordt georganiseerd. De evaluaties vormen een belangrijke basis
voor de risicoanalyse bij een volgende editie van het betreffende evenement.
De gemeente heeft de regie op het gehele proces van evenementen. Dit geldt vanaf de aanvraag van
de vergunning tot en met de evaluatie. De gemeente neemt kennis van alle bijzonderheden over het
verloop van het evenement en deelt dit met de hulpverleningsdiensten.
In het kader van de beoordeling van de verleende risicovolle B- en C-evenementen is het dus van
belang, dat de afgegeven vergunning met de daarin gestelde voorwaarden, nadat het evenement
heeft plaatsgevonden, wordt geëvalueerd. In basis worden dus alle risicovolle B- en C-evenementen
geëvalueerd.
Voor een goede evaluatie gelden minimaal de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

De evaluatie van een B- en C- evenement wordt zo snel mogelijk nadat het evenement heeft
plaatsgevonden gehouden;
De gemeente voert bij het houden van de evaluatie de regie;
Uiterlijk een maand na het gehouden evenement is de evaluatie afgerond;
Bij de evaluatie zijn minimaal aanwezig: de gemeente, organisator van het evenement, de
hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en GHOR);
Per discipline wordt aangegeven waar de knelpunten liggen;
Eventuele andere belanghebbende disciplines worden bij de evaluatie betrokken;
De evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en aan alle betrokkenen bij de evaluatie
toegezonden;
De evaluatie wordt toegezonden aan de regionale evenementencoördinatie.

In de evaluatie worden de volgende punten besproken:
Het voortraject:
- Was het aanvraagformulier duidelijk?
- Was de termijn van aanvraag voldoende voor een goede afhandeling?
- Was de aanlooptijd naar het evenement voldoende?
- Was de samenstelling van het organiserende team goed?
- Was de taakverdeling tussen de disciplines duidelijk?
- Was het (integraal) operationeel plan voldoende of moet dit worden aangepast?
- Wat zijn de aanbevelingen voor de volgende keer?
Het evenement:
- Is er vooroverleg met alle disciplines geweest en was dit duidelijk?
- Was het evenemententerrein conform de tekening ingericht?
- Zijn de vergunningsvoorwaarden zoals vergund nagekomen?
- Was voor iedereen duidelijk wat van hem/haar werd verwacht?
- Welke incidenten hebben zich voorgedaan tijdens het evenement?
- Hadden deze incidenten voorkomen kunnen worden?
- Hoe zijn de incidenten opgelost en hoe kunnen we hierop de volgende keer op anticiperen?
- Wat zijn de aanbevelingen voor de volgende keer?
Wetten en regels:
- Hebben wetten en regels ertoe geleid dat de opzet van het evenement moest worden
aangepast?
- Welke wetten of regels waren dat?
- Wat zijn de aanbevelingen voor de volgende keer?
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Controle en sancties:
- Zijn er (vooraf) controles uitgevoerd en zijn er sancties opgelegd?
- Hadden er sancties kunnen worden opgelegd door handhavers?
- Zijn er rapportages gemaakt door de hulpverleningsdiensten m.b.t. de controle en de
handhaving?
- Wat zijn de aanbevelingen voor de volgende keer?
Middelen en extra inzet:
- Was het duidelijk over hoeveel mensen er per organisatie/discipline beschikt kon worden?
- Was de inzet van de gemeentelijke diensten voldoende?
- Was de inzet van extra middelen voldoende? (Buko, Traffic Support, Omleiding, Security, etc)
- Wat zijn de aanbevelingen voor de volgende keer?
Verkeersplan / Veiligheidsplan:
- Voldeed het verkeersplan aan de verwachtingen?
- Voldeed het veiligheidsplan aan de verwachtingen?
- Was de crisisstructuur voor iedereen duidelijk?
- Wat zijn de aanbevelingen voor de volgende keer?
Interne en externe communicatie:
- Hoe is de interne communicatie ervaren?
- Hoe is de externe communicatie ervaren?
- Wie had wat moeten communiceren?
- Hoe zijn de contacten verlopen met alle betrokken organisaties / wegbeheerders?
- Hoe werd in de media bericht over het evenement?
- Wat zijn de aanbevelingen voor de volgende keer?
Naast de bovengenoemde uitgangspunten en aanbevelingen staat het een ieder vrij om deze nog
verder aan te vullen.
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BIJLAGE 13

Begrippenlijst

Aandachtevenement

‘Evenement’, waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor
de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu
en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag
om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Adviesdiensten

Diensten (intern en extern) waaraan de gemeente om advies kan vragen en
die de gemeente ongevraagd advies kunnen geven over de risicoklasse, het
risicoprofiel of specifieke risico’s van een evenement.

Capaciteitenanalyse

Een analyse van het vermogen van relevante partijen om de
waarschijnlijkheid en impact van risicovolle situaties te beïnvloeden, via
maatregelen en voorzieningen in de risicofase, incidentfase en herstelfase.

Hulpverleningsdiensten

Brandweer, GHOR en Politie.

Integraal Operationeel
Plan

Het document waarin de gemeente en de hulpverleningsdiensten de
geplande maatregelen en voorzieningen vastleggen die zij uitvoeren in de
risicofase, de incidentfase en de herstelfase.

Integraal
veiligheidsadvies

Een door alle betrokken hulpverleningsdiensten, onder regie van de
veiligheidsregio, gezamenlijk opgesteld veiligheidsadvies aan de gemeente.

Lokale adviseurs

Medewerkers van diensten die lokaal vertegenwoordigd zijn (i.t.t. adviseurs
op het niveau van de veiligheidsregio). Onder meer gemeentelijke adviseurs
en het basisteam van de politie.

Regulier evenement

‘Evenement’, waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt
tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van
het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke
gevolgen te beperken.

Risicoanalyse

Bij de risicoanalyse wordt een analyse gemaakt van incidentscenario’s door
een inventarisatie van incidenttypen en een beoordeling van
waarschijnlijkheid en impact.

Risicobeleid

Het beleid van de gemeente waarin wordt vastgesteld hoe de risico’s van
een evenement worden beheerst en welke restrisico’s worden
geaccepteerd. Dit gebeurt op basis van het integraal veiligheidsadvies van
de betrokken diensten

Risicoprofiel
evenement

Het risicoprofiel is het resultaat van het inventariseren en analyseren van
risico’s en capaciteiten om die risico’s te beïnvloeden en komt tot stand op
basis van risico- en capaciteitenanalyses van de hulpverleningsdiensten.
Het risicoprofiel van het evenement is feitelijk de onderbouwing van het
integraal veiligheidsadvies aan het bevoegd gezag.

Risicoscan
(risicoclassificatie)

Het inventariseren en indexeren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s, op
basis van een vergunningaanvraag voor een evenement. Dit ten behoeve
van het bepalen van de behandelaanpak.

Risicovol evenement

‘Evenement’, waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot
risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid
of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe
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bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te
beperken.
Schouw

Controle van opbouw en inrichting van het evenement op basis van de
vergunningvoorwaarden door de gemeente en hulpverleningsdiensten, kort
voor aanvang.

Veiligheidsplan

Het plan waarin de organisator van het evenement zijn
veiligheidsmaatregelen voor het evenement vastlegt.

Veiligheidsteam

Coördinerend overleg dat tijdens risicovolle evenementen actief is. Het team
bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de organisator, de
hulpverleningsdiensten en eventueel andere betrokken organisaties.

Vergunningaanvraag

Het resultaat van een formele aanvraag bij de gemeente voor een
evenementenvergunning, conform de eisen die de gemeentelijke procedure
en het kader evenementenveiligheid VRHM hieraan stellen.

Wettelijke
voorschriften

Een activiteit van een evenement waarover wettelijke voorschriften
uitspraken doen in de vorm van één of meer eisen (bijvoorbeeld:
zwakalcoholische dranken schenken of verkeersregelaars inzetten).

Agendapunt A.7 Bijlage 2 AB VRHM 8-11-2012 45

BIJLAGE 14

Literatuurlijst

In deze literatuurlijst staan de documenten vermeld die bij het ontwikkelen van het kader
evenementenveiligheid VRHM zijn gebruikt.

Internet
‘Landelijke handreiking evenementenveiligheid’, Politieacademie – VDMMP – GHOR Haaglanden –
Politie Haaglanden, februari 2012.
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/69/2506/handreiking-evenementenveiligheid2011.html

Documenten
‘Handreiking evenementenbeleid’, Bestuurlijk Overleg Alcoholmatigingsbeleid, juni 2012.
‘Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen’, GHOR Nederland,
december 2011.
‘Bestuurlijk kader evenementen’, Duin- & Bollenstreek, 19 januari 2011, Van Aetsveld BV.
‘Werkkader evenementen’, Duin & Bollenstreek, 19 januari 2011, Van Aetsveld BV.
‘Bijlagen Evenementenkader’, Duin & Bollenstreek, 19 januari 2011, Van Aetsveld BV.
‘Handreiking Advisering op brandveiligheid bij evenementen’, Brandweer Hollands Midden,
oktober 2010.
‘Rapport evaluatie, Handreiking Inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen Veiligheidsregio
Hollands Midden’, 9 oktober 2008.
‘Handreiking Inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen’, Veiligheidsregio Hollands Midden,
april 2005.
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A.7
bijl. 3
Stappenplan implementatie kader evenementenveiligheid bij gemeenten
Inleiding
Het voorbereiden van de implementatie bestaat uit een aantal stappen (zie beslisnotitie AB 08-112012). De eerste stap behelst:
a)
De gemeenten in Hollands Midden bieden uiterlijk twee maanden na de lokale vaststelling
door de colleges van burgemeester en wethouders een eigen gemeentelijk
implementatieplan aan. Dat implementatieplan is gericht op de vraag ‘hoe en wanneer dit
kader evenementenveiligheid’ tot werking wordt gebracht en welke randvoorwaarden zij
daarvoor denken nodig te hebben (bijv in de vorm van capaciteit, financiën, hulpmiddelen,
scholing etc). Als hulpmiddel bij deze implementatieplannen kan gebruik gemaakt worden
van het bijgevoegde “stappenplan implementatie gemeenten”.
Communicatie: wat we al gedaan hebben
Implementatie en communicatie liggen dicht tegen elkaar aan. In het kader van communicatie (het
informeren van de doelgroepen over de voortgang) zijn de volgende activiteiten ontplooid:
Datum
2 februari 2012
15 februari 2012
april 2012
april 2012
26 april 2012
16 mei 2012
juni 2012
21 juni 2012
september 2012

Activiteit
toelichting proces en doel in de regionale bijeenkomst MOV’ers
toelichting proces en doel in het plenaire overleg gemeentesecretarissen
nieuwsbericht over de ontwikkeling van het kader evenementenveiligheid in de
nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Hollands Midden
mail naar vergunningverleners met uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van
het kader evenementenveiligheid
uitgebreide toelichting over het kader in de regionale bijeenkomst MOV’ers
uitgebreide toelichting over het kader in het plenaire overleg van de
gemeentesecretarissen
nieuwsbericht over de ontwikkeling van het kader evenementenveiligheid in de
nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Hollands Midden
bijeenkomst voor vergunningverleners gemeenten om het kader toe te lichten en
input te verzamelen voor de diverse hulpmiddelen
nieuwsbericht over de ontwikkeling van het kader evenementenveiligheid in de
nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Besluitvorming door colleges (november – december 2012)
Conformering van alle gemeenten aan de in het kader voorgestelde werkwijze en het werken met de
benodigde hulpmiddelen gaat vooraf aan de implementatie. Na vaststelling van het kader door het
Algemeen Bestuur op 8 november 2012, krijgen de individuele colleges het kader ter besluitvorming
aangeboden. Voor aanbieding van het kader en de bijlagen aan de gemeenten wordt een eensluidend
collegevoorstel geschreven.
Als de colleges instemmen met het kader en de bijlagen, dan zeggen zij ‘ja’ tegen een nieuwe
werkwijze. Deze nieuwe werkwijze moet vervolgens geïmplementeerd worden binnen de gemeenten
zelf.
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Stappenplan
Stap 1 Bezoeken gemeenten
Aan de gemeenten kan een bezoek worden gebracht om het kader en de nieuwe werkwijze uit te
leggen en de implementatie binnen de gemeente te bespreken. Op deze manier worden de gevolgen,
die voor iedere gemeente anders zullen zijn, per gemeente helder gemaakt.
Er wordt een afspraak gemaakt waarbij de desbetreffende vergunningverlener(s),
evenementencoördinator(en) en hun leidinggevende(n) bij aanwezig zijn. In het gesprek wordt
ingegaan op wat de werkwijze betekent voor de desbetreffende gemeente. Er wordt bekeken wat er in
de gemeente aangepast moet worden (denk aan proces en formulieren) om op de vastgestelde
werkwijze te gaan werken. En hoe de veiligheidsregio hierin kan ondersteunen.
Indien een college van Burgemeester & Wethouders het kader evenementenveiligheid (nog) niet heeft
vastgesteld, vindt in deze periode een gesprek met het college plaats. Na goedkeuring door het
college zal alsnog een gesprek met de desbetreffende vergunningverlener(s),
evenementencoördinator(en) en hun leidinggevende(n) plaatsvinden.
Stap 2 Opleiden vergunningverleners
Voor de vergunningverleners kunnen opleidingen worden georganiseerd, zodat zij met de
hulpmiddelen uit het kader kunnen werken. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid biedt hiervoor
een modulair opgebouwd aanbod aan. De onderstaande basismodules worden aangeboden in 2013.
De hulpverleningsdiensten zouden bij deze modules aan kunnen sluiten. Het opleidingsaanbod is
geen verplichting, maar kan gevolgd worden door vergunningverleners die behoefte hebben aan extra
kennis om het kader op de juiste wijze te kunnen implementeren.
-

kader evenementenveiligheid in Hollands Midden
De module geeft de deelnemers kennis van de nieuwe werkwijze en verschaft inzicht in de toepassing
hiervan in de (lokale) praktijk.

-

de risicoscan en de risicoanalyse:
De module behandelt de risicoscan en de risicoanalyse vanuit het gezichtspunt van de gemeente. Dit
houdt in dat de deelnemers de risicoscan zodanig goed leren kennen, dat zij deze zelf kunnen
toepassen. De risicoanalyse leren de deelnemers kennen, zodat zij weten wat zij van de adviserende
hulpverleningsdiensten mogen verwachten.

Daarnaast worden 2 aanvullende modules aangeboden in 2013:
-

de regierol van de gemeente
Deelnemers aan deze module leren hoe zij de regierol van de gemeente ten uitvoer kunnen brengen. Zij
worden meer bekend met het sturen op het proces van vergunningverlening.

-

omgaan met adviezen
Geeft deelnemers inzicht in de wijze waarop zij de gemeentelijke verantwoordelijkheid rond adviezen zo
goed mogelijk kunnen invullen. Daarbij is onder meer aandacht voor het lezen en interpreteren van
adviezen, overleg met diensten over adviezen, herkennen van tegenstrijdigheden of conflicten, en het
bepalen van het risicobeleid en het restrisico
van een evenement.

De opleiding kost € 750,- per dagdeel. Geschat wordt dat de basismodules en de aanvullende
modules voor 50 vergunningverleners € 4.500,- kosten. De kosten voor het volgen van de opleidingen
komen voor rekening van de individuele gemeenten.
Jaarlijks zou een ‘terugkomdag’ gepland moeten worden voor iedereen die met het proces bezig is.
Dit maakt echter geen onderdeel uit van dit stappenplan.
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Stap 3 Gaan werken met de hulpmiddelen
Het werken met de hulpmiddelen uit het kader kan gefaseerd ingevoerd worden. Het is ondoenlijk om
van iedere gemeente te vragen om op een bepaalde datum te werken met alle hulpmiddelen. Voor het
ene hulpmiddel is dit namelijk makkelijker te realiseren dan voor het andere. Een aantal hulpmiddelen
zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de digitale omgeving waarin de gemeente werkt. In onderstaande
tabel is aangegeven wanneer het werken met het desbetreffende hulpmiddel van start kan gaan.
Hulpmiddel
Melding en reserveringsformulier
evenement
Aanvraagformulier evenement
Risicoclassificatie
Risicoprofiel evenement

Veiligheidsplan
(Integraal) operationeel plan

Afhankelijk van / Opmerking
Evt. digitale omgeving gemeente

Mee werken per
1 juli 2013

Evt. digitale omgeving gemeente
Evt. digitale omgeving gemeente
Vanwege het gefaseerd
implementeren van de diverse
hulpmiddelen die het proces
ondersteunen, wordt per jaar in
overleg met de regionale
evenementencoördinatie,
gemeenten en hulpverleningsdiensten, voor 5 evenementen
het risicoprofiel opgesteld volgens
deel V van de landelijke
Handreiking
Evenementenveiligheid.
Evt. digitale omgeving gemeente

1 september 2013
1 oktober 2013
1 november 2013

1 december 2013
1 december 2013

Tot slot
De implementatie van het kader evenementenveiligheid is een geleidelijk proces. De implementatie
zal voor de ene gemeente makkelijker zijn dan voor de andere gemeente. Bij de implementatie zal er
dan ook sprake zijn van maatwerk. Het is natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling dat alle gemeenten
op dezelfde wijze kijken naar evenementen en er op gelijke wijze mee omgaan.
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