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Het Dagelijks Bestuur heeft op 28 mei jongstleden besloten:
1. De coördinerend gemeentesecretaris op te dragen concrete voorstellen uit
te werken voor de volgende thema’s:
• een regionaal normen-/toetsingkader VRHM gemeentelijke
processen risico- en crisisbeheersing, met minimaal te behalen
kwaliteitsafspraken (oplevering 1 oktober 2009);
• de ontwikkeling en uitvoering van een scan gemeentelijke
processen risico- en crisisbeheersing bij alle gemeenten in de
VRHM (oplevering 1 april 2010);
• een plan van aanpak voor de professionalisering van de
crisiscommunicatie in de VRHM (oplevering 1 oktober 2009);
2. De coördinerend gemeentesecretaris op te dragen bij de uitwerking van
deze voorstellen de bestuurlijke betrokkenheid goed te borgen.
3. De coördinerend gemeentesecretaris op te dragen op korte termijn subsidie
aan te vragen bij BZK én een bedrag te claimen uit het restant
convenantgelden bij BZK. Indien dit niet leidt tot de benodigde financiële
bijdragen volgt nieuw bestuurlijk overleg.
4. De voortgang en resultaten via de portefeuillehouder gemeenten (Wienen)
en de coördinerend gemeentesecretaris periodiek in te brengen in
Veiligheidsdirectie en Dagelijks Bestuur.
1. Inleiding
Vanaf 2006 is in de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) het onderwerp
versterking van de gemeentelijke processen rampenbestrijding en crisisbeheersing
opgepakt. Dit gebeurde in de vorm van een, mede door BZK gesubsidieerd,
koploperproject. Dit heeft geleid tot een visiedocument Oranje Kolom dat in 2008 is
vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). Vervolgens heeft het AB besloten tot
de oprichting van een bureau gemeentelijke crisisbeheersing. Dit bureau is vanaf 1
juni 2009 operationeel met 3,0 formatieplaatsen. Vanuit dit bureau zullen impulsen
gegeven worden om de versterking van de gemeentelijke processen, samen met de
28 gemeenten in de regio, daadwerkelijk vorm te geven. De gemeenten, als zwakste
schakel in dit verband, zullen de komende jaren het been moeten bijtrekken om de
rampenbestrijding ook in die omgeving ‘op orde te hebben’ (ambitie minister BZK
voor 2010).
Landelijke ontwikkelingen (taskforce gemeentelijke processen, concept Wet
Veiligheidsregio’s) ondersteunen de beweging die de VRHM voorstaat, namelijk de
versterking van de oranje kolom.
2. Opdracht
Tijdens de themabijeenkomst van het AB op 26 februari 2009 is brede steun
gegeven voor dit proces. Daarbij zijn drie elementen geduid die opgepakt moeten
worden. Het betreft:
a. het ontwikkelen van een regionaal normen-/toetsingkader VRHM gemeentelijke
processen risico- en crisisbeheersing, met minimaal te behalen
kwaliteitsafspraken.
b. het ontwikkelen en uitvoeren van een scan gemeentelijke processen risico- en
crisisbeheersing bij alle gemeenten in de VRHM
c. het uitwerken van een plan van aanpak voor de professionalisering van de
crisiscommunicatie in de VRHM
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Het Dagelijks Bestuur draagt de coördinerend gemeentesecretaris op deze thema’s
uit te werken en concrete voorstellen te ontwikkelen die door het DB en AB kunnen
worden vastgesteld.
3. Tijdlijn en fasering
Traject a wordt ontwikkeld en opgeleverd per 1 oktober 2009.
Traject b wordt ontwikkeld en uitgevoerd in de periode 1 juli 2009 – 1 april 2010.
Traject c wordt opgeleverd voor bestuurlijke besluitvorming per 1 oktober 2009.
Voortgang en resultaten worden via de portefeuillehouder gemeenten (Wienen)
ingebracht in VD en DB.
4. Capaciteit
Traject a wordt uitgevoerd door de klankbordgroep Oranje Kolom i.s.m. het BGC.
Traject b wordt uitgevoerd vanuit het BGC met extra (in te huren) capaciteit.
Traject c wordt uitgevoerd door (een vertegenwoordiging uit) de regionale werkgroep
risico- en crisiscommunicatie en het hoofd veiligheidsbureau.
5. Kosten, baten en dekking
Kosten (met name voor de trajecten b en c) moeten nog in beeld worden gebracht.
Het betreft voornamelijk personeelskosten. Door bestaande toetsen en
toetsingskaders verder te ontwikkelen en te verdiepen wordt geprobeerd subsidie te
verkrijgen bij het ministerie van BZK of een bijdrage te verkrijgen uit het restant
convenantgelden (landelijk 3,5 miljoen euro). Mogelijkheden daartoe lijken
voorhanden, maar zijn nog onzeker. Door de latere start van het BGC is er een
overschot op de begroting 2009. Dit overschot, ongeveer €40.000,- kan, indien geen
subsidie wordt verkregen, (gedeeltelijk) aangewend worden om bovenstaande
trajecten te bekostigen.
6. Communicatie
Regulier via VD en DB, klankbordgroep mov, regiegroep en plenair overleg van
gemeentesecretarissen; overigens periodiek via website en nieuwsbrief
Veiligheidsregio HM.
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