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1. Overeenkomst wet tijdelijk huisverbod
Om de uitvoeringsafspraken van de Wet tijdelijk huisverbod te versterken is een overeenkomst
opgesteld. Naast leveringsafspraken maken ook het Uitvoeringsplan 10-dagenmodel en het
convenant verwerking persoonsgegevens deel uit van de overeenkomst. De centrumgemeenten
Gouda en Leiden hebben vanuit de centrumfunctie de afspraken met uitvoerende partijen gemaakt ten
behoeve van alle gemeenten in de regio Hollands Midden en dragen ook zorg voor financiering van de
inzet van deze partijen tijdens het huisverbod. Vanuit deze verantwoordelijkheid ligt het in de lijn dat
de centrumgemeenten met betrokken partijen de afspraken vastleggen.
Ter vergadering van het Dagelijks Bestuur 28-05-2009 wordt gemeld dat de BOPZ-online systematiek
zeer binnenkort beschikbaar is voor de huisverboden. Ook wordt zorg uitgesproken over het
capaciteitsbeslag bij de politie.
Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering van 28 mei 2009 besloten:
1. In te stemmen met de overeenkomst Wet tijdelijk huisverbod;
2. In te stemmen met de werkwijze dat de centrumgemeenten Gouda en Leiden de ‘Overeenkomst
ter uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod’ tekenen samen met alle betrokken partijen bij het
huisverbod;
3. De overeenkomst, inclusief toelichting, toe te zenden aan alle gemeenten met het verzoek in te
stemmen met de inhoud van de overeenkomst en de onder 2 voorgestelde wijze van
ondertekening. Een model B&W besluit zal daarbij worden meegezonden;
4. Kennis te nemen van de notitie over evaluatie van huisverboden.
2. Terugkoppeling RADAR
De RADAR praktijktoets heeft enige weken geleden op 19 mei plaatsgevonden. Na allerlei
voorbereidingsactiviteiten bij de gemeenten en hulpverleningsdiensten vond rond zeven uur ’s avonds
eerst de opkomst- en alarmeringsoefening plaats. Noordwijk, Waddinxveen en Ouderkerk waren
hierbij betrokken.
Aansluitend begon de praktijktoets. Het incident betrof een grote aanrijding op de A44 op het
grondgebied van Oegstgeest. Een tankauto in de brand, een andere tankauto waaruit een gevaarlijk
stof lekte, grote kettingbotsing met veel gewonden en 2 doden. Een flinke calamiteit dus waarvoor al
snel GRIP 2 en vrij snel daarna GRIP 3 werd afgeroepen. Leiden was vanwege de gevaarlijke stoffen
wolk effectgemeente. Dit leidde ook tot een GRIP 4 opschaling. Op de GMK en CMK is hard gewerkt
om de vele berichten goed af te handelen. Copi, ROT, GBT, gemeentelijke actiecentra en uiteindelijk
ook het RBT zijn de hele avond in touw geweest. Eenmaal is de oefening stilgelegd vanwege een
echte calamiteit die zich aandiende. Rond half twaalf was de oefening afgerond middels een in
geënsceneerde persconferentie.
De oefening is goed voorbereid, was realistisch in zijn opzet en heeft veel leerpunten opgeleverd.
Onder meer op de volgende thema’s zijn verbeterslagen noodzakelijk:
- alarmering
- bereikbaarheid
- informatiemanagement
- structuur overleg verschillende teams
Tijdens een eerste nabespreking daags na de toets toonde de IOOV zich zeer bezorgd over de
bovengenoemde punten en spoort de regio aan om op korte termijn verbeteringen op de genoemde
punten te realiseren. Met name de gebrekkige beeldvorming op de GMK en de bereikbaarheid van
gemeentelijke sleutelfiguren vonden zij zeer zorgwekkend. Een aantal zaken is inmiddels opgepakt.
Het DB heeft de coördinerend gemeentesecretaris gevraagd op basis van de evaluatie Call Out een
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voorstel uit te werken over de alarmering en bereikbaarheid van gemeenten waarbij de optie P2000
wordt betrokken. Binnen de GMK is men recent gestart met de implementatie van een systeem dat
bijdraagt aan het op eenvoudige wijze actueel houden van de verschillende protocollen.
Informatiemanagement krijgt uiteraard veel aandacht in het kader van de implementatie netcentrisch
werken (zie ook agendapunt A.12).
De rapportage van IOOV wordt medio augustus verwacht. Ondertussen worden de eigen evaluatieen verbeterpunten opgenomen in een overzicht waardoor het verbetertraject actief gevolgd kan
worden.
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