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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Jaarplan GHOR HM 2011 vast te stellen (GR art.12 lid 2c).

3. Toelichting op het besluit
Met het gevraagde besluit over het Jaarplan GHOR HM 2011 borgt het Algemeen Bestuur:
dat er met de uitvoering van dit jaarplan voldaan wordt aan de eisen die de Wet
veiligheidsregio’s stelt (artt.14, 16 en 33).

4. Kader
Het voorliggende Jaarplan GHOR HM is een onderdeel van de beleidscyclus Regionaal Beheersplan
Crisisbeheersing, het organisatieplan GHOR 2006-2009 (vastgesteld door het AB GHOR HM op
23 juni 2005) en de begroting 2011 (vastgesteld door het AB Brandweer en GHOR HM op 24 juni
2010).
In dit Jaarplan zijn per product prestatie-indicatoren en normen aangegeven, waarmee de GHOR
uitdrukking geeft aan het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van haar
doelstellingen.
Het voorliggende plan is gebaseerd op de begroting 2011.
Het Jaarplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld (Wet
veiligheidsregio’s).
De speerpunten in 2011 zijn:
- mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen
- overdracht beleidsverantwoordelijkheid deelprocesplannen
- regionaal evenementenbeleid en -advisering
- zorgcontinuïteit
- uitvoeren afspraken met ketenpartners
- advisering risicobeheersing
- netcentrisch werken: verdere ontwikkeling en implementatie.

5. Consequenties
Financiële gevolgen
Dit jaarplan wordt uitgevoerd binnen de begroting GHOR HM 2011.
Personele gevolgen
Dit jaarplan wordt uitgevoerd binnen de toegekende formatie.
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6. Aandachtspunten / risico’s
De uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s vindt grotendeels in 2011 plaats.

7. Implementatie en communicatie
N.v.t.

8. Bijlagen
Jaarplan GHOR-bureau HM 2011

9. Historie besluitvorming
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering op 23 juni 2005 het Organisatieplan GHOR HM
vastgesteld.
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