BG.1B
Bijlage ABVR09.0326/BG 1B

Vergadering Algemeen Bestuur
Brandweer/GHOR Hollands Midden
d.d. 26 maart 2009
Agendapunt BG 01B: Ingekomen en verzonden stukken GHOR en mededelingen
Alle verzonden en ingekomen stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te vragen bij het
GHOR-bureau Hollands Midden.

A.

Verzonden stukken

1.

Brief aan
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

2.

Brief aan
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
23 december 2008
VRUIT08/30MRabw
Evaluatie Handreiking inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen
In vervolg op de brief van de GHOR aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg
van 30 september 2008 stuurt de GHOR het evaluatierapport “Handreiking
Inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen Veiligheidsregio Hollands Midden
toe aan de Inspectie. Dit rapport is op 11 december 2008 door het DB
Veiligheidsregio vastgesteld. Bij het rapport is tevens de oplegger meegestuurd
waarmee dit aan de leden van het DB Veiligheidsregio is aangeboden.
ter kennisneming.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (Bijlage ABVR09.0326/BG 1B A2)
02 februari 2009
GHOR/02/JB/avdb
Zorgcontinuïteit als taak van de GHOR
Verzoek om nadere toelichting op artikel 27 van het wetsvoorstel Wet
veiligheidsregio’s. De GHOR-taak zorgcontinuïteit houdt in het maken van
afspraken met instellingen in de regio over de voorbereiding op zware
ongevallen, rampen en crisissituaties. Het artikel en de memorie van toelichting
hierop is echter op twee manieren te interpreteren. Onduidelijk is of het gaat
om alle instellingen als bedoeld in de Wtzi en de Wet BIG, alsmede de regionale
ambulancediensten en gezondheidsdiensten, of alleen die instellingen die een
GHOR-taak hebben binnen de rampenbestrijding.
ter kennisneming.

B.

Ingekomen stukken

1.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp

:
:
:
:

Korte inhoud :

Voorstel

:

Inspectie voor de Gezondheidszorg (bijlage ABVR09.0326/BG 1B B1)
27 oktober 2008
IGZ/V&C
Rapport Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende
geborgd
Het rapport is een weergave van de bevindingen van de gezamenlijke
inspectiebezoeken van twee rijksinspecties: IGZ en IOOV tussen mei en
december 2007. Uitgangspunt voor de bezoeken waren de risico’s tijdens
publieksevenementen die adequate voorzorgsmaatregelen noodzakelijk maken.
Verschillende tekortkomingen zijn geconstateerd: de GHOR-bureaus adviseren
niet altijd op een gestructureerde en proactieve wijze. Ook werken politie,
brandweer en GHOR-bureaus nog maar zelden samen bij de advisering. Ook
gemeenten schieten vaak tekort in de kwaliteit van de vergunningverlening voor
publieksevenementen.
Binnen een half jaar moeten de GHOR-bureaus, voor zover zij dat nog niet
gerealiseerd hebben, het interne kwaliteits(deel)systeem voor de advisering op
orde hebben.
Ter kennisneming, zie ook B2 en B3
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2.

3.

C.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Inspectie voor de Gezondheidszorg (bijlage ABVR09.0326/BG 1B B2)
19 november 2008
08-135237/pr2/MB/ro
TT Publieksevenementen
De brief is het antwoord op de brief van de GHOR van 30 september 2008. De
Inspectie constateert dat er een regionaal evenementenbeleid is (Regionale
handreiking) en een adequaat systeem waarmee de GHOR in samenspraak met
de GGD de gemeenten kan adviseren over publieksevenementen. De Inspectie
betreurt dat er niet integraal met de andere hulpverleningsdiensten kan worden
geadviseerd en dat er geen interdisciplinaire evenementenveiligheidscommissie
komt. Uit het plan van aanpak en de aanvullende informatie blijkt dat de
advisering op alle onderdelen tot ten minste een score “operationeel” komt.
ter kennisneming. Zie ook B3.

Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
27 januari 2009
09-146849/pr2/MB/ro
Publieksevenementen
De Inspectie heeft het door de GHOR toegestuurde evaluatierapport
“Handreiking inzet hulpverleningsdiensten bij evenementen Veiligheidsregio
Hollands Midden” met belangstelling gelezen en wenst de Veiligheidsregio veel
succes bij de verdere uitwerking ervan.
Ter kennisneming

Mededelingen

Geen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2009.
De Regionaal Geneeskundig Functionaris van de GHOR Hollands Midden
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