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Vooruitlopend op de Wet veiligheidsregio’s heeft het Nationaal Crisis Centrum (NCC)
aan de voorzitter van de Veiligheidsdirectie het verzoek gedaan de bestuurlijke
informatie richting de gemeenten via de veiligheidsregio’s in plaats van de provincies
te laten verlopen. Het NCC heeft Veiligheidsregio Hollands Midden verzocht hieraan
mee te werken en het bijgevoegde convenant in te vullen en te ondertekenen.
Momenteel verloopt binnen de regio de informatiedeling betreffende bestuurlijke
informatie al informeel via de veiligheidsregio. De informatie wordt op relevantie
gescreend en vervolgens naar betrokken gemeenten verstuurd, echter niet binnen
een gestelde verwerkingstijd.
De uitvoering van het convenant met het NCC vergt geen extra capaciteit maar
belegt wel formeel de verantwoordelijkheid bij de veiligheidsregio. Om deze
verantwoordelijkheid in te vullen worden de bestuurlijk staffunctionarissen (BSF) van
het ROT de ‘te behandelen medewerkers’ voor de verwerking van de informatie. De
BSF fungeert tijdens zijn piketweek als contactpersoon voor het NCC, zowel in de
koude als warme fase. De ontvangen informatie wordt op relevantie gecheckt (in
overleg met betrokken partners) en doorgestuurd naar betrokken partijen rondom het
ROT en gemeenten (burgemeester en MOV’er). Het betreft operationele
(bestuurlijke) informatie en dient daarom binnen de operationele structuur verwerkt
te worden.
Zodra het ROT uitgebreid is met een informatiemanager zal deze functionaris de
betreffende werkzaamheden overnemen.
Om de BSF hun werk te kunnen laten uitvoeren dient er binnen de GMK een
werkinstructie voor alarmering geïmplementeerd te worden en een geringe
investering voor technische faciliteiten voor de BSF (€ 1.250,- kan uit bestaand
budget worden voldaan).
De provincie Zuid-Holland heeft laten weten deze nieuwe werkwijze alleen toe te
passen zodra alle veiligheidsregio’s binnen de provincie op deze manier gaan
werken. Het NCC streeft ernaar om vanaf medio oktober 2009 in ieder geval voor
Hollands Midden deze werkwijze te hanteren. Er dient rekening gehouden te worden
met een eventuele vertraging van de implementatie.
De bestaande (politie/RIK/NIK)lijn waarin bijvoorbeeld de landelijke Sitraps inzake
terreur worden verzonden blijft gehandhaafd.
Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering van 10 september 2009 besloten:
1. Het samenwerkingsprotocol NCC – Veiligheidsregio Hollands Midden vast te
stellen;
2. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur te mandateren het
samenwerkingsprotocol namens de Veiligheidsregio Hollands Midden te
onderteken;
3. Het samenwerkingsprotocol ter informatie aan te bieden aan het Algemeen
Bestuur van 12 november 2009.
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