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Rapportage stand van zaken voorbereidingen grieppandemie ten behoeve van het
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden

Inleiding
Sinds 27 april 2009 is er een aantal ontwikkelingen ten aanzien van de Mexicaanse griep. De
verwachting is nog steeds dat wij dit najaar te maken krijgen met een griepuitbraak.
Deze vervolgrapportage meldt de voorbereidingen op die mogelijke griepuitbraak in onze regio.
Gezien de stand van zaken is de GGD Hollands Midden leidend. De GHOR Hollands Midden is liaison
tussen de gezondheidszorg en de partners in de Veiligheidsregio: vooralsnog zijn dit gemeenten,
regionale brandweer en politie.
Communicatie
Het ministerie van BZK informeert de burgemeesters via de commissarissen van de koningin.
De directie van de GGD Hollands Midden informeert regelmatig schriftelijk de burgemeesters en de
gemeentelijke medewerkers belast met taken op het gebied van de gezondheidszorg over de
ontwikkelingen tot dan toe.
De GHOR stuurt via het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) bovengenoemde informatie
door naar de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid (MOV’s), de politie, de regionale brandweer,
de veiligheidsdirectie, de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en de liaison defensie.
Alle informatie is terug te vinden op de website van de GHOR Hollands Midden, die actueel gehouden
wordt.
Multidisciplinaire voorbereidingsgroep
Vanuit de GHOR, RBHM, politie, BGC en defensie komt deze groep elke twee weken bijeen. Doel:
bespreken voorbereidende activiteiten en afstemmen continuïteitsplannen kolommen en het maken
van afspraken voor de operationele situatie.
Gelet op de liaisonfunctie van de GHOR nemen de desbetreffende GHOR-medewerkers deel aan het
Actiecentrum GGD en de onderliggende werkgroepen.
Bestuurlijke bijeenkomsten en trainingen
De omvang van de verspreiding van het griepvirus was eind juli 2009 voor VWS aanleiding de
afgesproken ondersteuning bij regionale grieppandemie te wijzigen in het organiseren van
bijeenkomsten voor bestuurders.
VWS en BZK hebben op 28 augustus 2009 een bovenregionale bestuurlijke bijeenkomst
georganiseerd voor de burgemeesters. De regionale bestuurlijke bijeenkomst met tabletop-oefeningen
heeft op 16 september 2009 plaatsgevonden.
De regio voert het vastgestelde oefenjaarplan uit voor BT-leden en GBT-leden, het overzicht is
opgenomen in de brief van 10 augustus 2009. Ter afsluiting zijn op 7 en 14 oktober 2009 de
workshops voor de gemeentelijke beleidsteams gehouden.
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Voorbereidingen gemeenten.
Op 26 mei 2009 is er voor de doelgroep gemeenten door de GHOR en de Oranje Kolom een
informatieve bijeenkomst in Alphen aan den Rijn georganiseerd, waarbij de gemeenten zijn gewezen
op hun primaire verantwoordelijkheden bij een grieppandemie.
Tijdens deze bijeenkomst is de afspraak gemaakt dat iedere gemeente zich zal focussen op het
maken van een continuïteitsplan voor de eigen organisatie.
Tevens is afgesproken dat deze continuïteitsplannen moeten worden ingezonden aan het Bureau
gemeentelijke Crisisbeheersing (zo mogelijk voor 1 november 2009). Tijdens de DB-vergadering van
15 oktober 2009 is een terugkoppeling over de stand van zaken m.b.t. de continuïteitsplannen
gegeven. Stand van zaken 28 oktober 2009:
Continuïteitsplan vastgesteld: 13
”
binnenkort vast te stellen: 11
”
concept besproken: 1
In drie gemeenten heeft het college (voorgenomen fusie per 01.01.10) of het MT besloten geen
continuïteitsplan op te stellen. Wel is een plan van aanpak gereed.
De VNG heeft, in samenwerking met de verantwoordelijke departementen, in september en oktober
2009 een drietal over het land verspreide informatieve bijeenkomsten voor gemeentelijke
vertegenwoordigers belegd. Hoewel rijkelijk laat, kon het geen kwaad dat de gemeenten nog eens
werden gewezen op hun verantwoordelijkheden.
Van belang is te benadrukken dat de inspanningen die de gemeenten momenteel doen om zich zo
goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele grieppandemie niet eenmalig zijn. Nu gemaakte
continuïteitsplannen kunnen, mits jaarlijks onderhouden, ook bij toekomstige dreigingen in deze sfeer
van goede dienst zijn.
Continuïteitsplannen hulpdiensten
De continuïteitsplannen van de hulpdiensten zijn klaar. Afstemming over de uitvoering vindt plaats in
de multidisciplinaire voorbereidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de GHOR, politie,
brandweer, bureau BGC, GGD en de liaison defensie.
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