BG.1B
Bijlage ABVR09.1112/BG 1B

Vergadering Algemeen Bestuur
Brandweer/GHOR Hollands Midden
d.d. 12 november 2009
Agendapunt BG.1B: 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

:

Brief aan
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

2.

Colleges van B&W van de gemeenten in Hollands Midden
1 juli 2009
GHOR/218/JB/UIT/52//abw
Toezending procesdeelplannen 12 en 13
Verzoek aan de gemeenten om de in de vergadering van het AB Veiligheidsregio
van 25 juni 2009 vastgestelde procesdeelplannen 12 en 13 vast te stellen en op te
nemen in het gemeentelijke rampenplan.
Ter kennisneming.

Inspectie voor de Gezondheidszorg te Amsterdam
12 augustus 2009
GHOR/224/JB/UIT/63/abw
Reactie zorgcontinuïteit als taak van de GHOR
Antwoord op de brief van de Inspectie d.d. 20 mei 2009 (zie ingekomen stukken
nr. 1) met betrekking tot de invulling van de taak zorgcontinuïiteit door de GHOR.
Ter kennisneming.

B.

Ingekomen stukken

1.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp

:
:
:
:

Korte inhoud :

2.

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Inspectie voor de Gezondheidszorg te Amsterdam
20 mei 2009
2009-168757/Pr.2/RB/jk
Commentaar op ontvangen conceptplannen: regionaal continuïteitsplan en model
mesozorgcontinuïteitsplan.
De Inspectie constateert enkele lacunes in de informatie ten aanzien van het
gemeentelijk procesplan 14 (opvang en verzorging) en de applicatie GHOR4all.
Ter kennisneming. De GHOR Hollands Midden heeft de vragen van de Inspectie
beantwoord (zie verzonden stukken nr. 2).
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
27 mei 2009
2009-287251
Tussenrapportage “Rampenbestrijding op orde”
De Inspectie concludeert dat de regio’s de nodige inzet hebben getoond om de
kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. De Inspectie
acht de regio’s ertoe in staat op veel punten nog de nodige verbetering door te
zetten. Genoemd worden daarbij: informatiemanagement, opkomsttijden
hoofdstructuur rampenbestrijding, gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen en
multidisciplinair opleiden en oefenen.
Ter kennisneming, omdat de geconstateerde verbeteringen in uitvoering zijn.
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3.

4.

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp

:
:
:
:

Korte inhoud :

5.

6.

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Kenmerk
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:
:

Voorstel

:

Ministerie van BZK
24 juni 2009
2009-276222
Brede DoelUitkering Rampenbestrijding, junicirculaire
Informatie over de hoogte van de te verwachten bijdragen voor 2010, de
berekening van de LPO en de meerjarenprognose van de bijdragen BDUR.
Ter kennisneming.
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
30 juni 2009
2009-360410
Aanbieding rapport “De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en
rampen”
De Inspectie OOV heeft onderzoek gedaan naar de organisatie van de GHOR. De
minister van BZK heeft het rapport, voorzien van een beleidsreactie, op 30 juni
2009, mede namens de minister van VWS, aangeboden aan de Tweede Kamer.
De regio’s hebben vorderingen gemaakt m.b.t. planvorming, oefenen, afspraken
zijn gemaakt met (witte) ketenpartners over oefenen en de te leveren prestaties;
vorm en inhoud verschillen echter sterk. Ook ontbreken landelijk gedragen
kwaliteitseisen en een eenduidige systematiek om het operationeel presterend
vermogen van de regionale GHOR te bepalen. De Inspectie start najaar 2009 een
vervolgonderzoek.
Ter kennisneming
GHOR Nederland, LHV, NHG en VHN
6 juli 2009
MS-039
Handreiking Samenwerking tussen huisartsen en GHOR
GHOR Nederland, de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), het
Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsenvereniging
(LHV) hebben een handreiking samengesteld, bedoeld als instrument om
regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen. De handreiking bevat
handvatten om afspraken te maken tussen huisartsen en GHOR in tijden van een
ramp, crisis of grootschalig incident. In een afzonderlijk hoofdstuk komt een
grieppandemie aan de orde en de wijze waarop de verschillende partijen in die
situatie samen optrekken.
Ter kennisneming

Ministerie van VWS
28 juli 2009
PG/CI 2946529
Regionale bijeenkomsten grieppandemie
Informatie over de organisatie van bovenregionale bestuurlijke bijeenkomsten
grieppandemie voor bestuurders en leiders van de operationele hulpdiensten van
de veiligheidsregio’s; daarnaast informatie over de organisatie van kennis- en
informatiebijeenkomsten voor de afzonderlijke veiligheidsregio’s.
De bovenregionale bijeenkomst (voor Hollands Midden en Zeeland) heeft
plaatsgevonden op 28 augustus 2009. De kennis- en informatiebijeenkomst voor
Hollands Midden afzonderlijk heeft plaatsgevonden op 16 september 2009.
Hieraan hebben de burgemeesters deelgenomen.
Ter kennisneming
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C.

Mededelingen

1.

Actualisaties deelprocesplan Psychosociale hulpverlening (PSHOR)
1. Twee vestigingen actiecentrum zijn teruggebracht naar één, gevestigd in Alphen aan den
Rijn (pag. 7)
2. Fusie stichting Kwadraad en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland tot
Kwadraad.
3. Fusie Zorglijn en Erasmusbrug tot Zorglijn Erasmusbrug (pag. 22)
4. Gebruik landelijke terminologie: voorzitter kernteam = Leider kernteam
5. Draaiboek PSHOR is vervangen door “Procedure opschaling en afschaling PSHOR” (pag. 19)
Vervolgprocedure deelprocesplan Psychosociale hulpverlening:
Op 10 september 2009 is de geactualiseerde versie van het deelprocesplan (versie 3.0) op de
website van de GHOR HM geplaatst. De Medewerkers Openbare Veiligheid zijn hierover
geïnformeerd.

2.

Afspraken met zorgaanbieders over de inzet bij ongevallen en rampen:
De GHOR HM maakt afspraken met de in de regio werkzame instellingen en zorgaanbieders
over de inzet bij ongevallen en rampen.
In 2003 is het convenant gesloten met de geestelijke gezondheidszorginstellingen in onze regio.
Convenanten met andere instellingen zijn in voorbereiding.
De conceptversie het convenant dat wij met de vier in onze regio gevestigde ziekenhuizen willen
sluiten ligt voor bij de Raden van Bestuur.
Datum van ondertekening: 6 november 2009.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 november 2009.
De Regionaal Geneeskundig Functionaris van de GHOR Hollands Midden
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