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Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
 Om Deloitte als controlerend accountant voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden te benoemen voor de boekjaren 2012 t/m 2015, conform het advies van de
beoordelingscommissie.

3. Toelichting
Het Algemeen Bestuur heeft via een schriftelijk besluitvormingstraject op 3 september jl.
(unaniem) ingestemd met bovenstaand besluit. Het reglement van orde kent echter (nog) geen
schriftelijk besluitvormingstraject, daarom wordt bovenstaand besluit alsnog formeel
voorgelegd aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur.
Inleiding
Het contract met de huidige accountant is per 31 december 2011 afgelopen. Daarom is een nieuwe
(onderhandse) aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het boekjaar 2012 tot en
met boekjaar 2015 (voor 4 jaren) de werkzaamheden die verband houden met certificering van de
(jaar)stukken van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) gaat verzorgen.
Gevolgde aanpak
Er is een Programma van Eisen (PvE), opgenomen in het ‘Beschrijvend document aanbesteding
volgens de onderhandse aanbestedingsprocedure voor het aangaan van een overeenkomst ten
behoeve van GR Veiligheidsregio Hollands Midden, VRHM-2012-BRW-001, d.d. 26 april 2012”,
opgesteld en deze is op 27 april 2012 verstuurd naar 5 bedrijven.
Naar aanleiding van vragen die door de leveranciers zijn gesteld zijn 2 Nota’s van Inlichtingen
opgesteld en op 25 mei 2012 (“Nota van Inlichtingen, VRHM-2012-BRW-001.a, d.d. 24 mei 2012”) en
1 juni 2012 (“Nota van Inlichtingen nr. 2, VRHM-2012-BRW-001.b, d.d. 1 juni 2012) verstuurd naar alle
aangeschreven leveranciers.
Op 15 juni 2012 hebben alle 5 aangeschreven leveranciers hun offerte ingediend. Op 22 juni 2012
hebben alle geoffreerde leveranciers van de gelegenheid gebruik gemaakt hun offerte toe te lichten
aan de beoordelingscommissie.
Voor het beoordelen van de offertes en presentaties van de leveranciers is een
beoordelingscommissie samengesteld, bestaande uit de volgende functionarissen:
•
E.G.E.M. Bloemen, lid Algemeen Bestuur VRHM, burgemeester gemeente Zoeterwoude,
voorzitter beoordelingscommissie aanbesteding accountant VRHM
•
C. van der Kamp, lid Algemeen Bestuur VRHM, burgemeester Bodegraven Reeuwijk
•
E.H. Breider, Concerncontroller VRHM
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•
•

E. de Bruijn, Directeur Middelen VRHM
F. Tiao, Teamleider Inkoop VRHM

Beoordeling
In het PvE is aangegeven op welke criteria de offertes werden beoordeeld:
1. Mate waarin inschrijver het beste voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen t.a.v. de technische
bekwaamheid (max. 30 punten);
2. Prijs voor het verrichten van controlewerkzaamheden (max. 30 punten);
3. Algemene indruk van de offerte (max. 10 punten);
4. Algemene indruk van de presentatie (max. 10 punten);
5. Toegevoegde waarde van de inschrijver (max. 20 punten).
Deze criteria zijn opgenomen in een beoordelingsmatrix die door ieder lid van de selectiecommissie is
ingevuld vóór 22 juni en verstuurd aan Dhr. F. Tiao, aangevuld op 22 juni met de beoordeling van het
criterium ‘algemene indruk van de presentatie’ (1 lid heeft de mogelijkheid gehad om slechts 3 criteria
te kunnen beoordelen). Daaruit blijkt dat de beoordelingscommissie unaniem voor Deloitte heeft
gekozen.

4. Bijlagen
1. Brief Benoeming accountant Veiligheidsregio Hollands Midden boekjaren 2012-2015

5. Historie besluitvorming




DB 18 augustus 2012 (schriftelijk); Beslisnotitie VRHM ‘Aanbesteding accountant 2012 –
2015’.
AB 28 juni 2012; BG.6 Informatienotitie VRHM ‘Aanbesteding accountant 2012 – 2015’.
AB 29 maart 2012; A.20 Informatienotitie VRHM ‘Aanbesteding accountant 2012 – 2015’;
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BG.2
bijl.
Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Uw brief van

20 augustus 2012
Uit-2012-019476

Telefoon
Fax
E-mail
Onderwerp

088-246 51 14

Bijlage

1

ernst.breider@brandweer.vrhm.nl
Benoeming accountant Veiligheidsregio Hollands
Midden boekjaren 2012-2015
Contactpersoon E.H. Breider (Concerncontroller)
Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Bijlagen: AB Beslisnotitie Aanbesteding accountant 2012
Bijlage:

Geachte leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden,
Conform hetgeen besproken in de vergadering van 28 juni 2012 van het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio, treft u hierbij de beslisnotitie aan voor de voorgenomen benoeming door het
Algemeen Bestuur van Deloitte als controlerend accountant van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden voor de boekjaren 2012 – 2015.
U wordt als lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden gevraagd via
de mail akkoord te gaan met het besluit van het Algemeen Bestuur, welke als volgt luidt:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. om Deloitte als controlerend accountant voor de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden te benoemen voor de boekjaren 2012 t/m 2015, conform
het advies van de beoordelingscommissie.
Het aanbestedingstraject is gericht op afronding op 1 september 2012. De eerste bijeenkomst met
de nieuwe accountant staat gepland begin september aangezien de nieuwe accountant met de
interim-controle in het najaar 2012 moet kunnen starten. Aangezien het Algemeen Bestuur pas op
8 november 2012 voor het eerst weer bijeenkomt, is besloten tot een schriftelijke besluitvorming.
Het Algemeen Bestuur zal worden gevraagd voor 1 september 2012 schriftelijk te reageren op het
benoemingsvoorstel.
U wordt verzocht deze mail te beantwoorden (peter.kessels@veiligheidsbureau.vrhm.nl) vóór 1
september 2012.
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Voor vragen kunt u zich wenden tot dhr. E.H. Breider, Concerncontroller VRHM
(ernst.breider@brandweer.vrhm.nl).
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de beoordelingscommissie,

E.H. Breider
Concerncontroller VRHM

BG.3
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Vaststellen Controleprotocol
2012

Opgesteld door:

E. Breider
(Concerncontroller)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

8 november 2012

BG.3

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
het Controleprotocol 2012 vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
In de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden zijn de voorwaarden op hoofdlijnen
vastgelegd voor de opdrachtverlening voor de accountantscontrole, voor de informatieverstrekking, de
inrichting van de controle en de rapportering. Tevens is gesteld dat ter bevordering van een efficiënte
en doeltreffende accountantscontrole minimaal eenmaal per jaar (afstemmings-)overleg plaats vindt
tussen de accountant en een volgens de verordening genoemde afvaardiging van de organisatie.
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het Algemeen
Bestuur een aantal zaken in het jaarlijkse controleprotocol te regelen. Object van controle is de
jaarrekening 2012 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2012 zoals uitgeoefend
door of namens het Dagelijks Bestuur. Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te
geven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de
daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal aan de accountant
duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel
beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. In het voorliggende ontwerp is de bestendige
gedragslijn met voorgaande jaren gevolgd. De opmaak van het ontwerp is in lijn gebracht met het
vastgestelde financieel instrumentarium. Voor de volledigheid is een korte toelichting aan het besluit
toegevoegd. De tot en met 2011 gehanteerde bijlage maakt nu integraal deel uit van de artikelen in
het besluit.
Op grond van de Gemeentewet en de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden benoemt
het Algemeen Bestuur de accountant. Hiervoor is een afzonderlijke aanbestedingsprocedure gevolgd.
Besluitvorming over de benoeming heeft inmiddels plaats gevonden. De betreffende overeenkomst is
door de directeur binnen het hem verstrekte mandaat en de accountant gesloten voor de controlejaren
2012 t/m 2015. Met de accountant zijn afspraken gemaakt over de start van de interim-controle 2012.
Met de vaststelling van Controleprotocol 2012 wordt aan de vereiste formaliteiten voldaan.
Na vaststelling wordt het besluit ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en wordt het
verstrekt aan de accountant.

4. Kader
Wettelijk kader wordt gevormd door de Gemeentewet en de Controleverordening Veiligheidsregio
Hollands Midden.

5. Bijlagen
Ontwerp-besluit Controleprotocol 2012 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief toelichting.
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6. Historie besluitvorming
* Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden door AB vastgesteld op 10 februari 2011
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BG.3 bijl.
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;

Overwegende dat voor het dienstjaar 2012 vastgesteld dient te worden de algemene voorwaarden
voor de accountantscontrole;
dat het geen aanleiding ziet nadere of aanvullende voorwaarden te stellen als bedoeld in artikel 3 van
de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur, d.d. 6 september 2012, nummer <nummer>;
gelet op het bepaalde in de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;

b e s l u i t:

vast te stellen het volgende
Controleprotocol 2012 Veiligheidsregio Hollands Midden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. De gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden;
b. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
c. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
d. Directeur veiligheidsregio: secretaris van de gemeenschappelijke regeling en tevens de
commandant regionale brandweer;
e. Controleverordening: de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
f. Controlejaar: het jaar 2012;
g. Accountant: de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant overeenkomstig artikel 1 van
de controleverordening.
Artikel 2. Object van controle
1. Object van controle is de jaarrekening 2012 en daarmede tevens het financieel beheer over het
controlejaar zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur;
2. De accountant verzorgt de controle overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentewet en ter
uitvoering van de controleverordening inclusief beoordeling op de verenigbaarheid van het
jaarverslag met de jaarrekening;
3. Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
gesteld op grond van de Gemeentewet alsmede de Richtlijnen voor de Accountantscontrole
(NIVRA) bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden;
4. Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de
accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren
goedkeurings- en rapporteringstoleranties.
Artikel 3. Goedkeurings- en rapporteringstoleranties
Voor het controlejaar worden onderstaande toleranties gehanteerd:
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Goedkeurings- en rapporteringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeel-

Afkeurend

onthouding
Fouten in de jaarrekening (% lasten)

≤ 1%

>1%<3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

Artikel 4. Reikwijdte en oordeelsvorming rechtmatigheid
1. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer moet extra aandacht
besteed worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria begrotingscriterium en voorwaardencriterium;
2. Ten aanzien van het begrotingscriterium neemt de accountant de volgende elementen in acht:
a. het bestaande beleid van de Algemeen Bestuur wordt afgeleid uit de primitieve begroting met
toelichting, en de begrotingswijzigingen met toelichting zoals blijkend uit de besluiten
Algemeen Bestuur;
b. begrotingsonderschrijdingen zijn in principe rechtmatig tenzij deze in strijd zijn met het beleid
dat het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. Er is sprake van in strijd met het beleid als het
beleid, zonder dat er exogene factoren aan ten grondslag aan liggen, bewust niet wordt
uitgevoerd of als het indruist tegen de wil van het Algemeen Bestuur en hierover geen
verantwoording is afgelegd;
c. kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct
gerelateerde inkomsten en kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid
maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd zijn rechtmatig;
d. kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen
begrotingswijziging is goedgekeurd zijn onrechtmatig.
3. Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets
plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheershandelingen, tenzij jegens
derden aanvullende voorwaarden met directie financiële consequenties zijn opgenomen;
4. De accountant toetst de naleving van de hierna genoemde de externe wet- en regelgeving:
a. Grondwet
b. Burgerlijk Wetboek
c. Gemeentewet
d. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
e. Wet gemeenschappelijke regelingen
f. Algemene Wet Bestuursrecht
g. Wet veiligheidsregio’s, het Besluit veiligheidsregio’s, het Besluit personeel veiligheidsregio’s
en het Besluit Brede Doeluitkering Veiligheidsregio’s
h. Besluit rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten
i. Voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit
j. Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
k. Beroepen Individuele Gezondheidszorg
l. Kwaliteitswet Zorginstellingen
m. Wet Ambulance Vervoer
n. Wet Tarieven Gezondheidszorg
o. Politiewet 1993
p. Wet financiering decentrale overheden, de Uitvoeringsregeling financiering decentrale
overheden en de Regeling ‘RUDDO’
q. Raamwerk EU-voorschriften aanbesteden
r. Ambtenarenwet
s. Fiscale wetgeving
t. Sociale verzekeringswetten
u. CAR/UWO
v. Pensioenwetgeving
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5. De accountant toetst de naleving van de hierna genoemde de interne regelgeving:
a. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de daarop gebaseerde
uitvoeringsbesluiten;
b. Organisatieverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
c. Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
d. Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden;
e. Programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Hollands Midden;
f. Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de uitoefening van de GHOR-taken in de
regio Hollands Midden;
g. Integrale Beheerovereenkomst Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden;
h. Treasurystatuut Veiligheidsregio Hollands Midden;
i. Kasinstructie Veiligheidsregio Hollands Midden;
j. Inkoopvoorwaarden Brandweer Hollands Midden;
k. Sociaal plan ten behoeve van de regionalisering van Brandweer Hollands Midden;
l. Uitvoeringsregeling Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Hollands Midden.
6. Met betrekking tot de interne regelgeving wordt, zolang nog geen mandaatbesluit is
geformaliseerd, als rechtmatig aangemerkt de benoeming, de schorsing en ontslag van het
personeel door de secretaris, de directeur of de regionaal commandant alsmede de door het
personeel dat aan hem verantwoording verschuldigd is, aangegane verplichtingen.
Artikel 5. Rapportering
In aanvulling op het bepaalde in de controleverordening gelden de volgende rapporteringseisen:
1. in de tweede helft van het controlejaar voert de accountant een zogenoemde interim-controle uit.
Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag (in de regel genoemd de
managementletter) uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden – op grond van de
overeengekomen rapportage wensen – ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd;
2. omtrent de controle van de jaarrekening wordt een verslag van bevindingen uitgebracht aan het
Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. In het verslag van bevindingen wordt
gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie
een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover
waarborgen;
3. gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard van het
criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de
rapporteringstolerantie overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag
van bevindingen;
4. in de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven,
de uitkomst van de accountantscontrole van de jaarrekening weergegeven, zowel ten aanzien van
de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring wordt verstrekt aan het
Algemeen Bestuur en is bedoeld voor openbaarmaking. De accountantsverklaring wordt verstrekt
na vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur.
Artikel 6. Slotbepalingen
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht van 1 januari 2012 en kan worden aangehaald als
“Controleprotocol 2012 Veiligheidsregio Hollands Midden”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden op 8 november 2012.
de secretaris,
de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer

drs. H.J.J. Lenferink
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KORTE TOELICHTING
CONTROLEPROTOCOL 2012 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De
accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en
de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheers1
handelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie .
De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op
risicoanalyse, vastgestelde toleranties en deelwaarnemingen en extrapolaties. In het Besluit
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (hierna afgekort BAPG) zijn minimumeisen voor de in
de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het Algemeen Bestuur (hierna
afgekort AB) mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet
dan wel worden vermeld in de accountantsverklaring. De minimumeisen zijn:
Strekking accountantsverklaring:
Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeel-

Afkeurend

onthouding
Fouten in de jaarrekening (% lasten)

≤ 1%

>1%<3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

Naast deze kwantitatieve benadering hanteert de accountant ook een kwalitatieve beoordeling
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van
professional judgement. De definitie van de goedkeuringstolerantie is: ‘het bedrag dat de som van
fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal
mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de
gebruikers kan worden beïnvloed’. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming
over de strekking van de af te geven accountantsverklaring.
Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringstolerantie onderkend. Deze kan als volgt
worden gedefinieerd: ‘een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de
goedkeuringstolerantie’. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van
bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen.
De rapporteringstoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het AB specifiek
nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt. De rapporteringstolerantie
wordt door het AB vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde minimumeisen.
De accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringstolerantie om te kunnen
waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk
in het verslag van bevindingen worden opgenomen.
Voor het controlejaar worden onderstaande goedkeurings- en rapporteringstoleranties gehanteerd:
Goedkeurings- en rapporteringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeel-

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

≤ 1%

>1%<3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

onthouding

1

Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde
goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan
deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbandcontroles) kan het aantal
deelwaarnemingen worden beperkt.
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Begrip rechtmatigheid en de aanvullende te controleren rechtmatigheidscriteria
Voor een toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten
en provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole
2
gemeenten , het NIVRA-discussierapport ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en
provincies’ de NIVRA Audit Alert 15 (beide te raadplegen via www.nivra.nl), de ledenbrief van de VNG
‘Accountantscontrole 2004’ van 12 augustus 2004 (zie www.vng.nl) en de circulaire rechtmatigheidscontrole van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2004.
In het kader van de rechtmatigheidscontrole worden negen rechtmatigheidscriteria onderkend:
- begrotingscriterium;
- voorwaardencriterium;
- misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium;
- calculatiecriterium;
- valuteringscriterium;
- adresseringscriterium;
- volledigheidscriterium;
- aanvaardbaarheidscriterium;
- leveringscriterium.
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze
criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer moet extra
aandacht besteed worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria:
Begrotingscriterium
Als blijkt dat gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde
bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voorzover het begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk
in strijd zijn met het budgetrecht van het AB.
Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past
binnen het door algemeen geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten
gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen óf respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al
dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan AB. Begrotingsoverschrijdingen welke uitgaven
betreffen die binnen het door het AB uitgezette beleid blijven dienen niet meegewogen te worden in
het accountantsoordeel. Dergelijke overschrijdingen kunnen achteraf via de vaststelling van de
jaarrekening ter goedkeuring worden voorgelegd aan het AB. Ingevolge artikel 28 Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten wordt in de programmarekening een toelichting inzake de
analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening opgenomen.
Voorwaardencriterium
Besteding en inning van gelden door een gemeenschappelijke regeling zijn aan bepaalde
voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen
vast in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) regelgeving. De gestelde voorwaarden
hebben in het algemeen betrekking op:
- de omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;
- de heffings- en/of declaratiegrondslag;
- de normbedragen (denk aan hoogte en duur);
- de bevoegdheden;
- het voeren van een administratie;
- het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken;
- aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.
2

Staatsblad 2002, 68
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De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. Voor alle
geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn. De door
hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit geldt echter niet voor de
voorwaarden in de interne regelgeving. Omdat er (nog) geen generieke criteria zijn vastgesteld, dient
de accountant over zowel de generieke als de specifieke criteria in overleg te treden met het AB.
Het AB is kadersteller en wordt geacht de norm te stellen waaraan het beheer moet worden getoetst.
Het AB dient dan ook op grond van een overzicht van alle voor de betreffende gemeenschappelijke
regeling geldende wet- en regelgeving het voorwaardencriterium te operationaliseren.
Concreet betekent dit dat door het AB limitatief moet zijn bepaald aan welke in wet- en regelgeving
vastgelegde, voor de gemeenschappelijke regeling relevante, voorwaarden de accountant moet
toetsen. Het AB stelt via dit protocol de reikwijdte van de accountantscontrole op rechtmatigheid vast
binnen de geldende wettelijke kaders zoals opgenomen in de Gemeentewet en het BAPG.
Misbruik & Oneigenlijk (M&O) gebruik-criterium
In het kader van de wettelijke rechtmatigheidscontrole zijn de rechtmatigheidscriteria uitgewerkt in de
vastgestelde verordeningen. Een van de rechtmatigheidscriteria handelt over het opstellen van beleid
ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen. M&O richt
zich evenwel hoofdzakelijk op inkomensoverdrachten aan derden. Hierbij valt te denken aan sociale
uikeringen, subsidies en bijdragen. De Veiligheidsregio Hollands Midden voert geen taken en
activiteiten op dit gebied uit. Het M&O-beleid is daarom niet gericht op inkomensoverdrachten aan
derden. De verantwoording van de door de regio ontvangen inkomensoverdrachten (te denken valt
aan de rijksbijdragen of de inwonerbijdragen) valt onder de reguliere accountantscontrole op
rechtmatigheid en getrouwheid. De directeur zal nog wel overgaan tot het vaststellen van M&O-beleid
gericht op interne integriteit. Te denken valt aan interne regelgeving rond het gebruik van
dienstmiddelen en internet alsmede aan regelgeving met betrekking tot declaraties en bescherming
persoonsgegevens.
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BG.4
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Begrotingswijzigingen GR
VRHM 2012 en 2013
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

E. H. Breider
(Concerncontroller)
08-11-2012

BG.4

Bijlage(n):

-

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
• De voorgestelde begrotingswijzingen 2012 en 2013 vast te stellen door € 70.000 aan baten
over te hevelen van het programma Brandweer naar het programma GHOR voor de jaren
2012 en verder.

3. Toelichting op het besluit
In de programmabegroting 2012 is gemeld dat de GHOR voor het kunnen voldoen aan artikel 23
(kwaliteitzorgsysteem) extra capaciteit nodig heeft voor zorgcontinuïteit en afspraken met
zorginstellingen en zorgaanbieders. Aangegeven is dat een gedeelte van de kosten kan worden
gedekt uit een verlaging van de kosten (BTW) door aanpassing van de doorbelasting GMK aandeel
GHOR en de inzet van het BTW surplus (aandeel GHOR). Dit is verder uitgewerkt. Voorgesteld wordt
de € 70.000 aan baten over te hevelen van het programma Brandweer naar het programma GHOR
voor de jaren 2012 en verder door:
 Overheveling BDUR (evenementencoördinator GHOR)
€ 15.000
 Overheveling deel BTW-surplus
€ 55.000
Verwerking van de verlaging van de kosten (BTW) door aanpassing van de doorbelasting GMK
aandeel GHOR als (extra) baten voor programma GHOR is administratief niet mogelijk gebleken.
Aangevuld met het aandeel uit de onderdekking van de verhoogde BDUR (besluit Samenwerken
Loont) zijn alle kosten voor zorgcontinuïteit en afspraken met zorginstellingen en zorgaanbieders
binnen het programma GHOR gedekt.
Deze begrotingswijzigingen voor 2012 en 2013 betreffen wijzigingen met een budgettair neutraal
karakter zonder zienswijzenprocedure (artikel 48, lid 7 en 8 van de gemeenschappelijke regeling
VRHM).

4. Bijlagen
5. Historie besluitvorming
Begrotingswijziging GR VRHM 2012 en 2013, Dagelijks Bestuur van 11 oktober 2012
Programmabegroting 2012, Algemeen Bestuur van 23 juni 2011
Programmabegroting 2013, Algemeen Bestuur van 28 jui 2012
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BG.5
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Concept beleidsplan
GHORHM 2012-2015

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

C. van Steensel – van
Hage, manager GHOR
bureau HM
08 november 2012

BG.5

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

J. Wienen
J. Bernsen (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

2.

3.

4.

Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het concept beleidsplan GHORHM 2012 – 2015 vast te stellen.
Toelichting op het besluit
Het concept beleidsplan GHORHM 2012 – 2015 is de basis voor begroting en jaarplan van de
GHOR en vervangt het organisatieplan GHORHM 2006 – 2009.
Het voorliggende beleidsplan is gebaseerd op en de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan
VRHM.
Kader
De beleidsdoelen voor de planperiode 2012 – 2015 zijn:
• De kans op gezondheidsrisico’s bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten zijn beperkt of
zoveel mogelijk vermeden en het effect van deze risico’s zijn zoveel mogelijk verminderd.
• Zorgpartners zijn voorbereid op rampen en crises en leveren goede, toegankelijke en
samenhangende zorg.
• Geneeskundige hulpverlening maakt onderdeel uit van de regionale plannen van de
Veiligheidsregio.
• De voorbereiding van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding van de hulpdiensten.
Dit bereikt de GHOR door:
• Adviseren van maatregelen bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten.
• Maken van afspraken met zorginstellingen over verantwoordelijkheden en werkwijzen bij
rampen en crises.
• Bijdragen aan planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
• Expertise ontwikkelen en kennis brengen bij zorgpartners en veiligheidspartners (door
kennisbijeenkomsten, deelnemen aan overleggen).
• Beschikken over een parate organisatie.

5.

Consequenties
Het beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de begroting GHORHM en de toegekende formatie.

6.

Aandachtspunten / risico’s
De begrotingstaakstelling kan leiden tot wijziging in de prioriteitsstelling, dan wel een ander tempo
in de realisatie
Agendapunt BG.5 AB VRHM 08-11-2012
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7.

Implementatie en communicatie
Na vaststelling door het AB wordt het beleidsplan ter informatie doorgezonden naar alle
(keten)partners en geplaatst op de website
De uitvoering van het beleidsplan wordt verwerkt in de jaarplannen

8.

Bijlagen
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2012 - 2015

9.

Historie besluitvorming
23 juni 2005: vaststelling organisatieplan GHORHM door het AB Brandweer en GHOR

BG.5 bijl.

Beleidsplan

GHOR Hollands Midden

2012 - 2015
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Samenvatting
Rampen en crises komen in Nederland zelden voor. Toch moeten gemeenten, hulpdiensten als ook
zorginstellingen zich erop voorbereiden. Doet een ramp of crisis zich voor dan moeten zij snel en
adequaat kunnen handelen om het aantal slachtoffers, de materiële en immateriële schade zoveel
mogelijk te beperken. Vooral bij partners in de acute zorg en in de publieke gezondheidszorg is de
complexiteit groot. Het leveren van verantwoorde zorg in bijzondere omstandigheden vereist extra en
bijzondere vaardigheden die (kunnen) afwijken van het reguliere dagelijkse werk.

Geneeskundige hulpverleningsketen
De zorgketen is opgebouwd uit zeer veel diverse, autonome partijen die allemaal een eigen rol en
soms verschillende belangen hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een vlotte,
adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige hulpverleningsketen is dan ook essentieel.
De GHOR als onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is hiervoor
verantwoordelijk. Zij doet dat in opdracht van het openbaar bestuur. Daarnaast heeft de GHOR een
adviserende rol bij de voorbereiding van die verschillende partijen op de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. In dit beleidsplan beschrijft de GHOR Hollands Midden hoe zij deze doelen gaat
realiseren. Het beleidsplan sluit aan op het beleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

GHOR-organisatie
De GHOR is belast met:
•
de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de
•

advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

De GHOR Hollands Midden is de onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in (de
voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze spilfunctie komt tot uiting in haar taak
de verschillende samenwerkende organisaties goed op elkaar te laten aansluiten tot één soepele
keten. Deze keten omvat de overgang van reguliere naar opgeschaalde zorg (en vice versa) door
zorginstellingen. Daarnaast zorgt de GHOR voor een goede aansluiting tussen de zorgketen en de
veiligheidspartners en het openbaar bestuur bij rampen en crises.

Doelen 2012 - 2015
• De kans op gezondheidsrisico’s bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten zijn beperkt of
zoveel mogelijk vermeden en het effect van deze risico’s zijn zoveel mogelijk verminderd.
• Zorgpartners zijn voorbereid op rampen en crises en leveren goede, toegankelijke en
samenhangende zorg.
• Geneeskundige hulpverlening maakt onderdeel uit van de regionale plannen van de
veiligheidsregio.
• De voorbereiding van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding van de hulpdiensten.
Dit bereikt de GHOR door:
• Adviseren van maatregelen bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten.
• Maken van afspraken met zorginstellingen over verantwoordelijkheden en werkwijzen bij rampen
en crises.
• Bijdragen aan planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
• Expertise ontwikkelen en kennis brengen bij zorgpartners en veiligheidspartners (door
kennisbijeenkomsten, deelnemen aan overleggen).
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• Beschikken over een parate organisatie.

1.

Inleiding

De taken van de GHOR staan beschreven in de W et veiligheidsregio’s (Wvr) die sinds oktober 2010
van kracht is. Met de komst van deze nieuwe wet heeft de GHOR een andere rol gekregen. In dit
beleidsplan informeert de GHOR haar partners en het openbaar bestuur (College van burgemeester
en wethouders van de 25 gemeenten in de regio Hollands Midden) over haar rol en beleid in de
(voorbereiding op) rampenbestrijding en crisesbeheersing.
Het beleidsplan van de GHOR sluit aan bij het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 van de
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De basis voor het Regionaal Beleidsplan zijn de risico’s in
de eigen regio en in omliggende regio’s. Het Regionaal Beleidsplan is gericht op maatregelen om
deze risico’s te verminderen en op een betere voorbereiding op rampen en crises. Dit GHORbeleidsplan werkt deze maatregelen voor de geneeskundige hulpverlening uit. Het beleidsplan geeft
daarmee kaders voor de jaarlijkse begroting en jaarplan van de GHOR. Het volgt op het
organisatieplan GHOR Hollands Midden.
De GHOR Hollands Midden valt bestuurlijk onder de VRHM en maakt organisatorisch onderdeel uit
van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden. De RDOG bestaat
uit de GGD Hollands Midden, de Regionale AmbulanceVoorziening (RAV) Hollands Midden en het
GHOR-bureau Hollands Midden. Het bestuur van de VRHM en RDOG HM hebben de directeur
Publieke Gezondheid (DPG) aangesteld, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de GHORtaken.

Ontwikkeling en ambities
De GHOR is eind 1999 door de toenmalige minister van VWS in het leven geroepen in navolging van
de Bijlmerramp (1992). In de ruim 12 jaar dat de GHOR nu bestaat, is de GHOR een
vanzelfsprekende partij geworden binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast heeft
de GHOR lessen geleerd uit evaluaties van rampen en crises in de afgelopen jaren. Dit heeft ervoor
gezorgd dat de geneeskundige keten, onder regie van de GHOR, is uitgegroeid tot een professionele,
efficiënte en adequaat georganiseerde keten van hulpverlenende organisaties. De ambities van de
GHOR voor de komende jaren sluiten aan bij deze professionalisering. Deze ambities zijn uitdagend,
maar met de inzet van een taakvolwassen, vakbekwaam GHOR-bureau, dat formatief op orde is en
blijft, ook realistisch.

Leeswijzer
Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd.
Een overzicht van het voorgestelde beleid en de wijze waarop de GHOR tot dit beleid is gekomen, is
opgenomen in de samenvatting.
Hoofdstuk twee zet de wettelijk en regionale kaders voor de GHOR uiteen. Hoofdstuk drie opent met
een korte opsomming van de kenmerken van de regio Hollands Midden, waarna de missie en de visie
van de GHOR volgen.
In hoofdstuk vier is een analyse opgenomen van externe ontwikkelingen, doelgroepen en organisatie.
Op basis van de missie, visie en analyse zijn doelen en strategie geformuleerd. Concretisering van
deze doelen en strategie staan in hoofdstukken zes tot en met tien. Ook zijn een bureauorganisatie
met ondersteunende taken nodig. Beleid hiervoor is aangegeven in hoofdstuk 11.
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2.

Kaders

2.1

Wettelijk kader

De eisen aan de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen, incidenten en rampen zijn terug te
vinden in meerdere wetten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wetgever zorginstellingen en individuele
beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen) verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit van zorg die zij leveren
onder alle omstandigheden. Dit betekent dat zorginstellingen en individuele beroepsbeoefenaren zelf
verantwoordelijk zijn voor hun voorbereiding op en werkzaamheden bij, rampen en crises.
Wetten van toepassing op de GHOR
•
Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
•

Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWaz)

•

Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

•

Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi)

•

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG)

•

Kwaliteitswet zorginstellingen

Taken GHOR
De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met:
•
de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de
•

advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Tijdens rampen en crises is de GHOR de regisseur van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR
geeft leiding aan de geneeskundige keten en is verantwoordelijk voor informatiemanagement binnen
die keten.
Afspraken zorgpartners
De GHOR maakt afspraken met zorgpartners die een taak hebben binnen de geneeskundige
hulpverlening. De schriftelijke afspraken gaan over de inzet van deze partners bij de uitvoering van
hun taak en op de voorbereiding daarop:
•

de procedures die worden gevolgd bij een ramp of crisis, voor grootschalige alarmering,

•

de wijze waarop en mate waarin personeel en materieel worden ingezet;

•

de bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel, ruimte en materieel;

•

de wijze van trainen en oefenen met het oog op het gezamenlijk optreden bij de

•

de samenwerking met de functionarissen van de GHOR, andere instellingen en andere

opschaling, coördinatie, informatiemanagement en evaluatie;

rampenbestrijding en crisisbeheersing en de frequentie waarin getraind en geoefend wordt;
hulpverleningsinstanties, en
•

het onderhoud en beheer van materieel voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen, dat eigendom is van de veiligheidsregio of het Rijk.

Openbaar bestuur
De GHOR bewaakt, namens het openbaar bestuur, de mate van voorbereiding en planvorming van
zorginstellingen. Ook doet zij eventueel verbetervoorstellen. Over deze mate van voorbereiding
rapporteert de GHOR aan het bestuur van de VRHM. De burgemeester is eindverantwoordelijk voor
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de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente. Het bestuur van de VRHM adviseert aan het
openbaar bestuur op het terrein van risicobeheersing en veiligheid.

2.2

Veiligheidsregio Hollands Midden

Het beleid van de VRHM is de komende jaren nadrukkelijk gericht op het versterken van de generieke
crisisorganisatie, zodat deze een daadkrachtige reactie toont op een incident, ramp, of crisis. De
VRHM wil geoefend, transparant en doortastend zijn en samenwerken met partners.
In het Regionaal Beleidsplan is opgenomen dat de VRHM de volgende aspecten wil versterken:
•

de voorbereiding van gemeenten op rampen en crises;

•

de samenwerking met partners;

•

de informatiepositie door de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon in de
crisisorganisatie beschikbaar te maken (informatiemanagement);

•

de crisiscommunicatie door op de juiste wijze en tijdig de bevolking te informeren.

6

3.

Missie en visie

3.1

Regio Hollands Midden

De regio Hollands Midden bestaat uit 25 gemeenten. Het oppervlakte is 831 km2 en het aantal
inwoners ligt rond de 765.000. De regio heeft stedelijke en plattelandsgebieden, met snelwegen,
spoor- en waterwegen, strand, weilanden, rivieren en plassengebied.
Hollands Midden heeft elf bedrijven met risico op zware ongevallen (BRZO). De regio heeft een aantal
lagergelegen gebieden, waarvan Nieuwerkerk met zeven meter onder NAP (Normaal Amsterdams
Peil) het laagst gelegen gebied is. De vele dijken en gemalen in het gebied bieden bescherming tegen
wateroverlast.
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kent de regio als aandachtspunten de autosnelwegen A4,
A44, A12 en A20 en het spoor met vervoer tussen Europoort, Amsterdam en Duitsland. De
hogesnelheidslijn (HSL) gaat door het grondgebied van de regio. Daarnaast is er luchtverkeer met
nabijgelegen luchthavens Schiphol en Airport Rotterdam-The Hague.

3.2

Missie

De geneeskundige hulpverleningsketen bestaat uit diverse organisaties, zoals Regionale Ambulance
Voorziening (RAV), ziekenhuizen, traumacentrum, huisartsen, GGD, GGZ en apotheken. Deze
organisaties hebben alle een eigen verantwoordelijkheid en leveren in de reguliere situatie
verschillende diensten. Tijdens een ramp of crisis moeten zij naadloos met elkaar samenwerken. De
GHOR vervult haar taak namens het openbaar bestuur, die op haar beurt verantwoordelijk is voor de
veiligheid van haar burgers. Daarmee opereert de GHOR op het raakvlak van gezondheidszorg,
veiligheid en openbaar bestuur.
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De missie van de GHOR Hollands Midden is:

De GHOR Hollands Midden is de onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en
openbaar bestuur in (de voorbereiding op) rampenbestrijding en crisesbeheersing.

3.3

Visie

Afstemming mensen en processen
De samenwerking binnen de geneeskundige hulpverleningsketen dient effectief en efficiënt te zijn. Dit
vraagt om een goede afstemming van processen en een goede afstemming tussen mensen die de
processen uitvoeren. De GHOR is professioneel en slagvaardig in haar rol de verschillende
samenwerkende organisaties goed op elkaar te laten aansluiten tot één soepele keten. Deze keten
omvat behalve de overgang van reguliere zorg naar opgeschaalde zorg (en vice versa), ook de
aansluiting tussen de geneeskundige opgeschaalde zorg en de opgeschaalde processen van
veiligheidspartners en het openbaar bestuur.
Kenniscentrum
De spilfunctie van de GHOR komt tot uiting in de kennis van de GHOR van de processen bij haar
zorgpartners, veiligheidspartners en openbaar bestuur. De GHOR is vaardig deze kennis te gebruiken
voor een efficiënte en effectieve (voorbereiding op) geneeskundige hulpverlening in de regio. De
GHOR is actief in kennisontwikkeling en -deling ervan met haar partners.
Samenwerking
Samenwerking is een kerncompetentie van management en medewerkers. De GHOR ziet
samenwerking als een manier van werken en heeft haar bureauorganisatie hierop ingericht. Vanuit die
visie is samenwerking een gerichte investering in relaties met alle betrokken partijen. Samenwerking is
een vak, een kunde en niet iets dat men er even ‘bij‘ doet. De GHOR verdiept zich in
samenwerkingsrelaties en gaat hier op een professionele manier mee om. Dit betekent dat zij hierin
hoge eisen stelt aan zichzelf.
Transparantie en vertrouwen
De GHOR geniet het vertrouwen van haar zorgpartners. Partners zijn bereid informatie te geven over
hun voorbereidingen op rampen en crises. Zij ervaren de adviezen van de GHOR als waardevol in hun
voorbereiding. De organisatie is open en duidelijk over verwachtingen, taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden. Zij is aanspreekbaar op haar toegevoegde waarde binnen de
samenwerkingsverbanden en komt haar afspraken na.
De GHOR is flexibel en pragmatisch in het betrekken van die organisaties die een toegevoegde
waarde hebben bij de aanpak van een bepaalde ramp of crisis en in de voorbereiding daarop.
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4.

Analyse

4.1

Ontwikkelingen veiligheid en zorg

Positie GHOR
Voorheen was de GHOR inhoudelijk verantwoordelijk voor drie geneeskundige processen binnen de
rampenbestrijding (spoedeisende medische hulpverlening, preventieve openbare gezondheidszorg en
psychosociale nazorg). Vanaf 1 oktober 2010 heeft de GHOR, door het inwerking treden van de W vr,
vooral een regisserende, coördinerende en adviserende rol gekregen.
GHOR volwaardige partner
De GHOR is een volwaardige partner naast andere partners in de veiligheidsregio. Nieuwe
verhoudingen zijn ontstaan tussen het veiligheidsbestuur en het RAV-bestuur (in casu: het RDOGbestuur); het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het instellen en het in
standhouden van een meldkamer.
Advisering over risicobeheersing
Gemeenten hebben een grotere regierol op het gebied van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd zijn
taken en bevoegdheden tijdens de bestrijding van crises steeds meer regionaal georganiseerd.
Hierdoor heeft de GHOR – als onderdeel van de veiligheidsregio - een nieuwe rol en
verantwoordelijkheid in de advisering over risicobeheersing.
Alle zorgpartners
De GHOR heeft een aansturende en coördinerende rol in het totale zorgveld, dus ook voor
zorginstellingen die geen taak hebben bij de rampenbestrijding.
Relatie GHOR – GGD verstevigd
Door een wijziging in de Wpg is per 1 januari 2012 de functie van Directeur Publieke Gezondheid
(DPG) ontstaan. Hiermee komt de operationele aansturing van de GHOR en GGD in een hand. Het
bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op een (A-)
infectieziektecrisis. Bij (een dreiging van) een grootschalige infectieziekteuitbraak, raken de
taakvelden van GHOR en GGD elkaar. In zo’n situatie zou het bestuur te maken krijgen met twee
organisaties/adviseurs op het terrein van publieke gezondheid. Dit wordt voorkomen door de
benoeming van de DPG. De feitelijke uitvoering blijft bij de GGD, evenals de verantwoordelijkheid voor
medisch milieukunde, technische hygiënezorg en het bevorderen van psychosociale zorg bij rampen.
Regionaal Overleg Acute Zorg
Ziekenhuizen, die ook als traumacentrum zijn aangewezen, moeten een Regionaal Overleg Acute Zorg
(ROAZ) organiseren. Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, de
crisisfunctie in GGZ-instellingen, RAV en huisartsenposten zijn op grond van de Wtzi verplicht deel te
nemen aan dit overleg. De opdracht van het ROAZ is ervoor te zorgen dat de patiënt met een acute
zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats adequate zorg geboden krijgt. Sinds 2008 kent VW S
een (financiële) regeling om te stimuleren dat de zorgketen zich opleidt, traint en oefent op rampen- en
crisisomstandigheden. Het ROAZ beheert de door VWS beschikbaar gestelde OTOstimuleringsgelden. Onduidelijk is tot wanneer VW S de stimuleringsregeling handhaaft. De rol van de
DPG is binnen het ROAZ gewijzigd. Voorheen maakte de directeur GHOR, namens het bestuur van
de veiligheidsregio, binnen het ROAZ afspraken over de voorbereiding van de acute zorg op rampen
en crises. Met de nieuwe functie DPG komen daar de verantwoordelijkheden van het GGD-bestuur bij.
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De DPG ziet er zo op toe dat de reguliere publieke gezondheidsaspecten voldoende terugkomen in de
crisisplannen. Tevens bewaakt hij dat de gemaakte afspraken in het Regionale Crisisplan doorwerken
in de uitvoering van het reguliere publieke gezondheidsbeleid.
Aantal veiligheidsregio’s
In het wetsvoorstel van de nieuwe Politiewet is opgenomen dat er een nationale politie komt onder
verantwoordelijkheid van de minister V&J. Ook wordt voorgesteld het aantal politieregio’s te
verminderen van 25 naar 10. Deze schaalvergroting zal op termijn gevolgen kunnen hebben voor het
aantal veiligheidsregio’s in Nederland en daarmee voor de positie en inbedding van de GHOR
Hollands Midden.
Zelfredzaamheid
Het denken over zelfredzaamheid van de burger verandert. Uit recente incidenten blijkt deze groter is
dan voorheen werd aangenomen. Ook de overheid stuurt aan op een grotere zelfredzaamheid.
Paniek in menigte
Het organiseren van (grote) publieksevenementen neemt de laatste jaren landelijk en zeker ook in
onze regio toe. Dat publieksevenementen niet zonder risico’s zijn en dat zich in de praktijk ernstige
calamiteiten kunnen voordoen is de afgelopen jaren diverse malen duidelijk geworden. Paniek in
menigte is daarbij een groot risico gebleken. In het VRHM Regionale Risicoprofiel is ‘paniek in
menigte’ als een mogelijk risico met hoge impact geclassificeerd. De VRHM wil zich hierop
voorbereiden. Daarnaast heeft de VRHM een rol bij het bevorderen van de veiligheid bij risicovolle
evenementen. Dit doet zij onder meer door de aanpak van risicovolle evenementen te uniformeren en
te professionaliseren. Inspecties constateren na onderzoek dat advisering van de GHOR bij
vergunningverlening voor publieksevenementen en de opvolging van deze adviezen, beter vorm moet
krijgen en ook (beter) geborgd moet zijn.
Social media
Het toenemende gebruik van social media (zoals Twitter) stellen burgers en media in staat sneller
informatie te verzamelen over grote incidenten, soms zelfs sneller dan de hulpdiensten. Dit heeft
invloed op de crisiscommunicatie van de overheid en het veiligheidsgevoel van burgers.
Slachtofferinformatie
Uit alle evaluaties van incidenten blijkt dat operationeel informatiemanagement een grote rol speelt bij
het adequaat managen van een crises. Uit deze evaluaties blijkt ook hoe complex het verkrijgen van
slachtofferinformatie is in de gezondheidszorg. Meerdere organisaties die betrokken zijn, hebben te
maken met de privacy regels die daar gelden.
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4.2

Doelgroepen

Partners in de zorgketen
De geneeskundige hulpverleningsketen is opgebouwd uit vele diverse, autonome partijen die allemaal
een eigen rol hebben binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit maakt de complexiteit
groot. Het aantal verschillende organisaties en individuele zorginstellingen, die voor de GHOR de
zorgpartners in de regio Hollands Midden vormen, wordt geschat op ca. 2.000.

De voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing is voor de GHOR haar kerntaak. Dat is het
niet voor alle zorgpartners met wie zij samenwerkt. Dit betekent dat de GHOR zorgpartners die een
taak hebben in de geneeskundige hulpverlening moet stimuleren zich voor te bereiden om onder alle
omstandigheden verantwoorde zorg te kunnen bieden. Tevens moeten zij over hun mate van
voorbereiding informatie aan de GHOR te verstrekken, waardoor een totaalbeeld ontstaat van de regio
Hollands Midden. Daarnaast adviseert en stimuleert de GHOR alle zorgpartners zich voor te bereiden
op crisisomstandigheden, zoals uitval nutsvoorziening of personeelstekort door bijvoorbeeld een
uitbraak van een infectieziekte. De GHOR heeft hierdoor een nieuwe rol voor alle partijen binnen de
geneeskundige kolom.
De toegevoegde waarde van de GHOR voor de zorgpartners is haar positie binnen de
veiligheidsregio: de GHOR borgt de relaties met de veiligheidspartners en het openbaar bestuur, heeft
kennis van hun processen en de vaardigheid die kennis in te zetten.
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Veiligheidspartners en openbaar bestuur
De VRHM - en dus ook de GHOR – treedt op als adviseur voor de burgemeester. De partners
waarmee de GHOR hierin samenwerkt zijn brandweer, politie en gemeenten. Vanuit deze
samenwerking heeft de GHOR tevens relaties met partners, zoals defensie en nutsbedrijven.
De multidisciplinaire aanpak borgt inbreng van relevante informatie van alle partners en eenduidigheid
naar het openbaar bestuur. Voor de W vr had de brandweer de wettelijke taak van adviseur op het
gebied van risicobeheersing. Na de W vr is deze taak belegd bij de veiligheidsregio. Partners binnen
de veiligheidsregio moeten nog wennen aan deze gewijzigde (gezamenlijke) adviesrol, waarbij zij ook
adviezen en bijdragen aan de GHOR vragen en door de GHOR worden geleverd.
De toegevoegde waarde van de GHOR voor de veiligheidspartners en het openbaar bestuur is haar
relaties met de zorgpartners, kennis van hun processen en de vaardigheid die kennis te gebruiken
voor de (voorbereiding op) geneeskundige hulpverlening in de regio.

4.3

Organisatie

De GHOR bestaat uit twee onderdelen: een ondersteuningsbureau voor de DPG, die tijdens
kantooruren is bemand en waar alle activiteiten van de GHOR worden voorbereid en gemanaged en
een operationele organisatie die geactiveerd wordt bij een ramp of crisis.
Operationele organisatie
Voor de GHOR zijn ca. 220 operationele functionarissen opgeleid en 24 uur per dag 7 dagen per
week beschikbaar voor uitvoering van een GHOR-taak tijdens een ramp of crisis. Deze
functionarissen zijn in hun dagelijkse werk werkzaam zijn bij de bureauorganisatie GHOR of bij
zorgpartners, zoals RAV, GGD, GGZ-instellingen en het NRK. Met deze werkgevers zijn (financiële)
afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en inzet van hun personeel.
Bureauorganisatie
De manager GHOR-bureau heeft de dagelijkse leiding over de bureauorganisatie. De organisatie
bestaat uit 14 personen, die allen een operationele GHOR-functie vervullen. De bedrijfsvoering gaat
uit van integraal management.
Processen GHOR-bureau
De primaire processen van het GHOR-bureau zijn: Adviezen (risicobeheersing), Afspraken
zorgpartners, Bijdragen aan planvorming, Parate GHOR-organisatie en Operationele inzet. De
processen zijn gericht op het realiseren van de doelen van de GHOR. De primaire, sturende en
ondersteunende bedrijfsfuncties van de GHOR zijn geordend in onderstaand model.
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Het monitoren van afspraken en adviezen over risicobeheersing is voor alle GHOR-regio’s een jong
vakgebied. In de komende jaren wordt hiervoor (landelijk) beleid ontwikkeld en kennis opgedaan.
Samenwerking
Partners geven in een klantonderzoek (2010) aan tevreden zijn over de samenwerking met het
GHOR-bureau, over het overleg met de GHOR en de ontvangen informatie en adviezen. Door de
kleine schaalgrootte van de organisatie is het bureau flexibel met een pragmatische inslag. De kleine
schaalgrootte maakt de GHOR ook kwetsbaar in de continuïteit van kennis en afhankelijk van het
tempo van landelijke productinnovatie.
Aansturing
Door de W vr en de W pg is de DPG (voorheen directeur GGD) ook directeur GHOR. In de regio
Hollands Midden heeft dit niet tot een verandering geleid. De RGF was voor de inwerkingtreding van
de nieuwe wet directeur RDOG, waar zowel de GHOR als de GGD onderdeel vanuit maakt.
Financiën
De GHOR wordt gefinancierd uit een rijksbijdrage (via de veiligheidsregio) en gemeentelijke bijdragen.
Zowel het rijk als de gemeenten worden geconfronteerd met bezuinigingen. Dit heeft weerslag op de
begroting van de GHOR. De GHOR streeft ernaar de doelen voor 2012 - 2015 uit te voeren met een
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beperkter budget. Het professionele niveau, dat zij de laatste jaren heeft bereikt, wil zij hierbij zoveel
mogelijk behouden.
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5.

Doelen en strategie

Missie, visie en analyse vormen het fundament van het beleidsplan. Zij beschrijven de identiteit en het
bestaansrecht van de GHOR en geven een globaal toekomstbeeld. De doelen voor de komende
periode concretiseren dit globale toekomstbeeld. In de strategie geeft de GHOR aan hoe zij deze
doelen wil bereiken.
De GHOR heeft een goede wettelijke basis om, samen met haar zorgpartners, de taken op het gebied
van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises te realiseren. Voor zorgpartners bestaat de
meerwaarde van de GHOR uit haar expertise op de terreinen opgeschaalde zorg, veiligheid en
openbaar bestuur. Door het opbouwen van een kwalitatief goed netwerk krijgt de verbinding tussen
deze drie gebieden: zorg, veiligheid en openbaar bestuur, vorm.

Doelen 2012 - 2015
• De kans op gezondheidsrisico’s bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten is beperkt of zoveel
mogelijk vermeden en het effect van deze risico’s zijn zoveel mogelijk verminderd.
• Zorgpartners zijn voorbereid op rampen en crises en leveren goede, toegankelijke en
samenhangende zorg.
• Geneeskundige hulpverlening is onderdeel van de regionale plannen van de veiligheidsregio.
• De voorbereiding van de zorgketen sluit aan bij de voorbereiding van de hulpdiensten.
De beleidsdoelen van de GHOR passen binnen de doelstellingen van de VRHM. Voor de GHOR ligt
de focus ook op het versterken van de crisisorganisatie. De GHOR richt zich vanuit haar
verantwoordelijkheid meer op de zorgketen dan op de gemeentelijke kolom. Samenwerking met
partners en informatiemanagement zijn ook voor de GHOR speerpunten. Voor crisiscommunicatie
sluit de GHOR aan bij de crisiscommunicatie uit het Regionaal Beleidsplan van de VRHM. De
kenmerken ‘geoefend, transparant en doortastend en samenwerken met partners’ zijn ook op de
GHOR van toepassing.

Strategie
• Adviseren van maatregelen bij risicovolle gebeurtenissen of risico-objecten
• Maken van afspraken met zorginstellingen over verantwoordelijkheden en werkwijzen bij rampen
en crises
• Bijdragen aan planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden
• Ontwikkelen van expertise en brengen van kennis bij zorgpartners en veiligheidspartners (door
kennisbijeenkomsten, deelnemen aan overleggen).
• Beschikken over een parate organisatie
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Positionering
Spil in netwerkorganisatie
De GHOR is een organisatie die in de veiligheidsregio nauw samen werkt met brandweer, politie en
gemeenten. Daarnaast heeft de GHOR samenwerkingsverbanden met alle zorgpartners in de regio.
De GHOR neemt in die samenwerking een onafhankelijke positie in en staat ‘boven’ de partijen.

GHOR als kennismakelaar
Nog niet bij alle zorgpartners in de zorgsector is expertise opgebouwd over rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Door zich te positioneren als kennismakelaar brengt de GHOR kennis over
opgeschaalde zorg van de verschillende sectoren in de zorg bijeen. Daarnaast maakt zij deze
beschikbaar voor de individuele zorginstellingen en voor haar veiligheidspartners. Kennis en expertise
worden zo actief gedeeld, gericht op het zo goed mogelijk voorbereiden op rampen en crisis.
Adviseur
De GHOR is adviseur over geneeskundige en gezondheidskundige aspecten op het gebied van
(voorbereiding op) geneeskundige hulpverlening en het voorkomen en vermijden van risico’s. De
positie van adviseur heeft de GHOR naar zorgpartners en veiligheidspartners.
Regisseur
Tijdens ramp of crisis geeft de GHOR als regisseur van de opgeschaalde zorgketen leiding aan de
geneeskundige hulpverlening.
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6.

Advisering risicobeheersing

Risicobeheersing
Risicobeheersing omvat alle activiteiten die aandacht voor veiligheid in een vroeg stadium bevorderen.
Onveilige situaties kunnen dan mogelijk worden voorkomen en beheerst om schade en leed te
beperken. De VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd gemeenten, provincies en andere
bestuursorganen over risicobeheersing. Een belangrijk instrument is advisering over vergunningen op
bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid, milieu, evenementen en brandveiligheid. De GHOR
Hollands Midden is verantwoordelijk voor advisering over geneeskundige aspecten, dat zij wanneer
nodig afstemt met GGD en RAV. De aandacht van de GHOR gaat uit naar risicovolle
publieksevenementen, naar risico’s die kunnen optreden in de gebouwde omgeving en naar
risicocommunicatie.

Vergunningverlening bij evenementen
De gemeente verbindt, als vergunningverlenende instantie, aan de vergunning voorschriften om
mogelijke risico’s voor veiligheid en gezondheid van burgers zo veel mogelijk te beperken. Hiervoor
voert zij voor een evenement een risicoscan uit. Bij risicovolle evenementen schakelt de gemeente de
hulpdiensten in voor een advies.
Ca. 99 % van de evenementen in de regio Hollands Midden is opgenomen in de zogenaamde ‘politie
evenementen kalender’, die gedeeld wordt met brandweer en GHOR. De VRHM wil de
adviesaanvragen voor vergunningverlening bij publieksevenementen coördineren voor GHOR,
brandweer en politie. Deze multidisciplinaire evenementencoördinatie heeft tot doel duidelijkheid en
structuur te scheppen voor gemeenten. De GHOR is het aanspreekpunt voor deze
evenementencoördinatie voor haar ketenpartners. De GHOR stemt haar advies af met RAV en GGD.
Het zorgadvies van deze partners wordt door de GHOR geïntegreerd en ingebracht in het advies van
de VRHM aan de gemeenten.
De multidisciplinaire evenementencoördinatie richt zich op de risicovolle evenementen (B- en Cevenementen). Voor de kleinere (A-)evenementen heeft de GHOR een standaardadvies ontwikkeld en
gepubliceerd op haar website. Het streven is om de risicobeoordeling voor de kleinere (A-)
evenementen te laten beoordelen door de lokale politie en brandweer. Bij twijfel hierover kan aan het
multidisciplinaire evenementenloket advies worden gevraagd over de risicobeoordeling. Op deze
manier is geborgd dat gemeenten voor A-evenementen een correct A-advies ontvangen.
De bekendheid bij gemeenten over de adviesrol van de GHOR en van de VRHM neemt jaarlijks toe.
Dit leidt tot een groter aantal adviesaanvragen. Het ‘ongevraagd’ adviseren, dat wil zeggen het
benaderen van gemeenten om een adviesverzoek in te dienen voor B- en C-evenementen, neemt
hierdoor af.

Risicobeheersing gebouwde omgeving
Als partner van de VRHM heeft de GHOR een taak in het adviseren en het leveren van een bijdrage
aan de risicobeheersing bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten. Voor de VRHM en
daarmee ook de GHOR, is dit een nieuw en belangrijk werkgebied. De GHOR moet kennis op dit
gebied ontwikkelen over de wijze waarop zij risico’s kan beoordelen en welke maatregelen bij
specifieke risico’s effectief en efficiënt zijn. Daarnaast is op dit moment onduidelijk hoeveel
adviesaanvragen de GHOR gaat ontvangen. Het regionale beleid bepaalt het werkveld van de GHOR.
In de voorgaande periode is de GHOR op incidentele wijze betrokken bij adviesprojecten, zoals de
ontwikkeling van de HSL-tunnel. Hieruit is geleerd dat VRHM en dus ook de GHOR, zo vroeg mogelijk
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betrokken moet worden bij de advisering. Betrokkenheid in de conceptfase geeft de ontwikkelaar
ruimte in een vroeg stadium te anticiperen op voorgestelde maatregelen. Dit vereist een actief
relatiemanagement van de VRHM (en de GHOR) naar de gemeenten.

Risicocommunicatie
Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het informeren van de bevolking over
rampen en crises die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming
en bestrijding of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn. De VRHM faciliteert
gemeenten bij hun uitvoering van risicocommunicatie. Bij risicocommunicatie activiteiten over
geneeskundige onderwerpen (zoals infectieziekten en hitte) voert de GHOR de coördinatie tussen de
geneeskundige organisaties en de VRHM en adviseert hen.
Doelstellingen
•

De GHOR adviseert in > 90% van de relevante B- en C-evenementen, binnen de gemaakte
afspraken.

•

De adviezen van de GHOR zijn verwerkt in de door de gemeente verstrekte vergunningen voor

•

De GHOR adviseert, binnen de afspraken met de VRHM, bij 100% van de door de VRHM

evenementen.
gevraagde adviezen over geneeskundige en gezondheidskundige maatregelen voor het
beheersen van de effecten van risico’s bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten.
•

De GHOR beschikt over beoordelingscriteria van risico’s op het gebied van geneeskundige en
gezondheidskundige aspecten over effectieve en efficiënte maatregelen om deze risico’s te
voorkomen c.q. te vermijden.

•

De GHOR coördineert alle door de VRHM gevraagde bijdragen aan risicocommunicatie naar de
relevante zorgpartners.

•

De GHOR verstrekt adviezen aan zorgpartners en veiligheidspartners bij risicocommunicatie
activiteiten over geneeskundige onderwerpen.
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7.

Adviezen en afspraken zorgpartners

Samenwerking in de keten
De GHOR wil haar kennis actief delen met zorgpartners, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden.
De GHOR investeert in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van kennis, bijvoorbeeld door het
organiseren van ‘kennisbijeenkomsten’. De GHOR heeft haar bureauorganisatie ingericht met vaste
relatiebeheerders voor zorgpartners. Vanuit dit relatiemanagement heeft de GHOR oog voor de
belangen en behoeften van de individuele zorgpartners in de ketensamenwerking.
Taken in de geneeskundige hulpverlening
De GHOR maakt schriftelijke afspraken met de vier ziekenhuizen in de regio Hollands Midden (inclusief
de ziekenhuisapotheken), Traumacentrum West, huisartsenposten, RAV, GGD, MeldKamer
Ambulancezorg, NRK en PSH-gerelateerde instellingen (jeugdgezondheidszorg, GGZ, slachtofferhulp,
maatschappelijk werk). Deze afspraken over hun geneeskundige taken bij rampen en crises worden
opgenomen in het Regionale Crisisplan van de VRHM.
Continuïteit van zorg bij crisis
Met alle zorgpartners maakt de GHOR schriftelijke afspraken over continuïteit van zorg: op mogelijke
disbalansen van zorgaanbod en zorgvraag, zoals bij een uitbraak infectieziekten, sluiting van (delen
van) een locatie, een groot aanbod van cliënten of uitval van nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT
middelen. De GHOR maakt deze afspraken met ziekenhuizen, Traumacentrum, RAV, verpleeg- en
verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, huisartsen-organisaties, NRK, GGD, GGZinstellingen en apothekersorganisaties. Deze partners dienen maatregelen te nemen om de kwaliteit
van hun zorgverlening onder alle omstandigheden te garanderen. De GHOR stimuleert deze
zorgpartners te beschikken over een zorgcontinuïteitsplan en over een ingevuld en actueel GHOR4all.
GHOR4all is een internetapplicatie die laat zien hoe de continuïteit van zorg van zorginstellingen is
geregeld. Afspraken worden periodiek geëvalueerd met de partners en indien nodig herzien.
Overleg en ROAZ
De GHOR organiseert structureel bestuurlijke, beleidsmatige als ook inhoudelijke afstemming met
haar zorgpartners. De GHOR wil de belangen en wensen van de zorgpartners voor het beheersen van
crisis in brengen en borgen in overleggen met de veiligheidspartners.
Een bijzondere positie neemt het ROAZ in. Afspraken die de DPG hier namens de GHOR (als
multidisciplinair coördinator) en GGD (als uitvoerende partij) maakt over grootschalig optreden zijn een
wettelijke verplichting. De DPG vervult binnen het ROAZ de volgende taken op grond van de W vr:
•

Maken van de wettelijk verplichte afspraken over de voorbereiding op rampen en crises.

•

Adviseur voor de geneeskundige keten over de voorbereiding op rampen.

•

Coördinator voor het afstemmen van het Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan,
Regionaal Crisisplan (voorheen gemeentelijke rampenplannen) en de rampbestrijdingsplannen
van de VRHM.

•

Inzicht verkrijgen in de mate van voorbereiding van de geneeskundige keten op rampen en
crises.

Advisering
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De GHOR adviseert en ondersteunt zorgpartners met landelijke formats, ‘best practices’ en
informatie-uitwisseling. Daarnaast helpt de GHOR zorgpartners met de aansluiting van hun
rampenopvangplannen op de plannen van andere zorginstellingen en op die van de VRHM.
Informatievoorziening
Bij een daadwerkelijke inzet heeft de GHOR gegevens nodig van alle zorgpartners. Naast de
bereikbaarheidsgegevens gaat het bij een crisis ook om gegevens, zoals het totaal aantal bewoners
en de mobiliteit van deze bewoners (bedlegerig, geriatrisch, rolstoelgebruiker etc.). Deze gegevens
zijn van belang bij een evacuatie of ontruiming. De GHOR stelt hiervoor de webapplicatie GHOR4all
aan zorginstellingen beschikbaar. Deze webapplicatie wordt door de zorginstellingen zelf gevuld.
Opleiden, trainen en oefenen door zorgpartners
De GHOR stimuleert deelname van zorgpartners aan opleiden, trainen en oefenen door VRHM. De
GHOR zorgt voor bekendheid van de OTO-stimuleringsregeling van VW S bij zorgpartners en
bevordert de inzet van deze middelen door de zorgpartners.
Zorgketen ‘crisisproof’
Om te beoordelen of de regio voldoende ‘crisiproof’ is, inventariseert en analyseert de GHOR de mate
waarin zorginstellingen zich hebben voorbereid op crisisomstandigheden. De GHOR gebruikt hiervoor
gegevens uit de applicatie GHOR4all, de verantwoording van de zorginstelling in hun jaarverslagen en
de informatie uit relatiegesprekken en overleggen.
De GHOR informeert en adviseert periodiek het bestuur VRHM over de mate waarin zorgpartners zijn
voorbereid op hun taak in de geneeskundige hulpverlening. Deze rapportage is een nieuwe wettelijke
taak voor de GHOR.
Doelstellingen
•

De GHOR heeft schriftelijke afspraken met alle relevante zorginstellingen over (de voorbereiding
op) continuïteit van zorg bij rampen en crises.

•

De GHOR rapporteert vanaf 2013 het bestuur van de veiligheidsregio over de mate waarin

•

Met de zorgpartners die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening zijn afspraken

zorgpartners zijn voorbereid op hun taken in de geneeskundige hulpverlening.
gemaakt, zoals genoemd in de W vr.
•

>70% van alle zorgpartners, met wie de GHOR schriftelijke afspraken heeft, heeft de afspraken in
de geneeskundige hulpverlening uitgevoerd. De zorgpartners informeren de GHOR over deze
uitvoering.
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8.

Planvorming

Planvorming VRHM
De GHOR is betrokken bij de ontwikkeling van regionale plannen, zoals het Regionaal Crisisplan. De
GHOR draagt bij aan operationele plannen (bijvoorbeeld rampbestrijdingsplannen) door het
aanleveren van advies: GHOR-deel of GHOR-paragraaf. Daarnaast levert de GHOR een bijdrage aan
convenanten die de VRHM met partners sluit, zoals nutsbedrijven, defensie en waterschappen. De
effectiviteit van de geleverde input wil de GHOR monitoren. De activiteiten van de VRHM liggen vast
in jaarplannen. De GHOR verbindt zich hieraan.

Afstemming met zorgpartners
De GHOR betrekt bij de planvorming van de VRHM de deskundigheid van haar zorgpartners en stemt
vervolgens de multidisciplinair gemaakte afspraken af met deze zorgpartners. De GHOR neemt deel
aan de multidisciplinaire overleggen over (operationele) plannen en VRHM- convenanten. Afspraken
met zorgpartners worden vastgelegd in het Regionaal Crisisplan VRHM.
Doelstellingen
• De GHOR levert 100% van de door de VRHM gevraagde bijdragen aan multidisciplinaire
planvorming, binnen de gemaakte afspraken.
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9.

Parate GHOR-Organisatie

Operationele organisatie
De parate GHOR-organisatie bestaat uit personen die 24 uur per dag, 7 dagen in de week,
beschikbaar zijn voor een daadwerkelijke inzet. Een deel ervan heeft een opkomstplicht (zgn. hard
piket) en een deel van de functionarissen heeft een vrijwillige opkomst (zgn. zacht piket).
Van de 10 wettelijke GHOR-functies hebben vier functies een wettelijk verplichte opkomsttijd. Deze
worden ingevuld door 23 functionarissen. De relatie met deze personen is intensief; hun
vakbekwaamheid en motivatie is hoog.

9.1

GHOR-functies

De wettelijke GHOR-functies zijn:
• Commandant van Dienst Geneeskundig (CvDG)
• Coördinator Gewondenvervoer
• Hoofd Actiecentrum GHOR (HAC)
• Hoofd Gewondennest
• Hoofd Sectie GHOR (HSGHOR)
• Leider Kernteam Psychosociale Hulpverlening
• Leider Opvangteam Psychosociale Hulpverlening
• Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)
• Operationeel Directeur GHOR (OPDG)
• Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAC).
De GHOR Hollands Midden voert alle taken van de wettelijke functies uit. De taken van de CvDG zijn
overgedragen aan de OvDG. Voor de twee Geneeskundige Combinaties beschikt de GHOR over een
Ambuteam en de Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA). De GHOR kent op basis
van het Regionaal Crisisplan ook de operationele functie staffunctionaris GHOR in het Regionaal
Operationeel Team.

Ontwikkeling functionarissen
De GHOR houdt individuele voortgangsgesprekken met operationele functionarissen, waarin sterke
punten en leerpunten worden besproken. Leerpunten vormen input voor de activiteiten van opleiden,
trainen en oefenen.

9.2

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)

Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door planmatig opleiden,
trainen en oefenen is essentieel voor de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. De
GHOR stimuleert binnen de VRHM ontwikkeling en uitvoering van multidisciplinair opleiden, trainen en
oefenen.
Afstemming zorgpartners
De GHOR bewaakt de koppeling tussen de OTO-activiteiten van de operationele GHORfunctionarissen enerzijds en de OTO-activiteiten binnen de zorginstellingen anderzijds. De GHOR
stimuleert zorginstellingen deel te nemen aan (multidisciplinair) opleiden, trainen en oefenen.
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Lerende organisatie
Opleidingen, trainingen en oefeningen worden standaard geëvalueerd. Verbetermaatregelen worden
geregistreerd en uitgevoerd.
Veiligheid
Aandacht voor veiligheid tijdens voorbereiding en uitvoering van oefeningen is van essentieel belang
voor een goed verloop. Enerzijds om ongevallen en onveilige situaties tijdens oefeningen te
voorkomen, anderzijds om ervan te leren om zo de veiligheid tijdens een inzet te verhogen. De GHOR
hanteert tijdens oefeningen een veiligheidsplan.

9.3

Middelen voor operationele organisatie

Cruciaal voor de uitoefening van een operationele functie is het beschikbaar hebben en operationeel
inzetbaar zijn van middelen. Materieel dat wordt gebruikt bij de uitvoering van de geneeskundige
hulpverlening moet goed functioneren, efficiënt en toereikend zijn. Ook moeten gebruikers goed zijn
geïnstrueerd. Het gaat hierbij om alarmerings- en communicatiemiddelen, beschermende kleding en
schoeisel, piketvoertuigen, Geneeskundige Combinaties (GNK-c’s) en legitimatie- en
toegangsmiddelen.
De GNK-c’s is het operationeel samenwerkingsverband van twee ambuteams en een SIGMA-team.
Hollands Midden heeft twee GNK-c’s. De GHOR voert het beheer en onderhoud uit van beide GNKc’s. Het ministerie van V&J heeft besloten de GNK-c’s van Gouda en Leiden in stand te houden tot 0101-2015. De GHOR Hollands Midden neemt, samen met GHOR Haaglanden, deel aan de landelijke
klankbordgroep Bijstandsverlening, waarin de rol van de GNK-c’s en meer specifiek over de rol van de
SIGMA wordt uitgewerkt.
Bijstand door omliggende regio’s
Wanneer de materiële capaciteit van Hollands Midden niet voldoende is, moet een beroep gedaan
kunnen worden op bijstand vanuit de omliggende regio’s. De GHOR streeft naar actuele afspraken
met de omliggende (GHOR-)regio’s.
Doelstellingen
•

Operationele functionarissen beschikken over een actuele functiebeschrijving van hun
operationele functie.

•
•

De GHOR houdt jaarlijkse voortgangsgesprekken met de OvDG, HSGHOR en HAC.
> 90% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend volgens de
jaarplanning OTO van de GHOR.

•

> 90 % van de opleidingen, trainingen en oefeningen is door de GHOR geanalyseerd en/of
geëvalueerd.

•

> 90 % van de verbeteracties die uit de evaluaties van de OTO-activiteiten naar voren komen,
zijn gerealiseerd binnen de gemaakte afspraken.

•

Instandhouden van twee parate GNK-c’s tot 1 januari 2015.

•

Het materieel dat bij een inzet wordt gebruikt, functioneert goed, bevordert veilig handelen van

•

Met de omliggende GHOR regio’s zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over

gebruikers en is bekend bij gebruikers.
bijstandsverlening.
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10.

Operationele inzet

Inzet in regio Hollands Midden
Operationele inzet is de adequate en de efficiënte beheersing en bestrijding van incidenten. De GHOR
Hollands Midden volgt hierbij de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) en
het Landelijk Protocol Officieren van Dienst. Registratie tijdens de inzet en evaluatie van de inzet zijn
maken ook onderdeel uit van een adequate incidentbestrijding.

Kwaliteit voorbereidend werk
De kwaliteit van het voorbereidende werk van de GHOR en haar zorgpartners wordt tijdens een inzet
zichtbaar. Op basis van evaluaties kunnen ‘lessons learned’ worden geformuleerd, die bijdragen aan
het optimaliseren van de rampenbestrijding. Verbeteracties komen aan de orde in overleg met de
partners en/of worden besproken met betrokken operationele functionarissen. De GHOR sluit met
operationeel informatiemanagement aan bij de werkwijzen van de VRHM. De GHOR heeft een
regisserende rol bij opschaling naar de zorgketen. Tevens heeft zij een adviestaak bij grootschalige
incidenten over de geneeskundige en gezondheidskundige aspecten ervan.
Doelstellingen
•

> 90 % van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-functionarissen bij GRIP-inzetten voldoen
aan de vastgestelde c.q. wettelijke verplichte opkomsttijden.

•

De GHOR analyseert en/of evalueert alle inzetten.

•

> 90 % van de geaccordeerde verbeteracties uit inzetten, die door de GHOR zijn
geanalyseerd en / of geëvalueerd, is binnen de afspraken gerealiseerd.
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11.

Organisatie

11.1

Management en organisatie

Relatiemanagement
Professioneel en klantgericht relatiemanagement naar individuele partners is een belangrijke
succesfactor in het realiseren van de doelen. De GHOR wil gericht investeren in relaties met alle
betrokken partijen.
Kennismakelaar
De GHOR beschikt over een groot netwerk van experts op het gebied van (voorbereiding op)
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GHOR wil haar branche- en netwerkkennis actief delen met
partners, zodat zorgpartners optimaal zijn voorbereid. Zij wil verder investeren in het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod van kennis.
Ontwikkeling medewerker
Professionaliteit en vakbekwaamheid van de medewerker is wat de GHOR betreft onlosmakelijk
verbonden met ontwikkeling. Met het opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsbeleid wordt daar op
ingezet. Dit zal in de komende jaren meer vorm en inhoud krijgen. Kerncompetenties van de
medewerkers zijn onder meer: relatiegerichtheid, vaardigheid om kennis en informatie te delen,
resultaatgericht, innovatieve en creatieve instelling en klantgerichtheid. Ook een open houding,
betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken zijn kerncompetenties van de bureaumedewerkers.
Aantrekkelijke werkgever
De bureauorganisatie neemt periodiek deel aan het RDOG-waarderingsonderzoek onder
medewerkers. Uit het onderzoek van 2010 blijkt dat de betrokkenheid met het werk bijzonder hoog is.
De GHOR wordt door haar medewerkers beschouwd als een aantrekkelijke werkgever. Het streven is
deze waardering de komende jaren vast te houden.
Veiligheid
De GHOR streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor bureaumedewerkers en
operationele functionarissen, waar persoonlijke verantwoordelijkheid, goede samenwerking en
collegialiteit zichtbaar zijn.
Kostenbewust
De GHOR is een slagvaardige, financieel gezonde organisatie. Zij richt zich wat betreft haar financieel
beleid op de middellange en lange termijn. De begroting van de GHOR wordt vastgesteld als
onderdeel van de jaarlijkse programmabegroting VRHM. Het toegekende budget is het kader
waarbinnen de wettelijke taken van de GHOR moeten worden uitgevoerd.
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11.2

Informatiemanagement

Doel
Het doel van informatiemanagement voor de GHOR is het effectief en efficiënt organiseren van de
informatiestromen de organisatie in, door de organisatie en de organisatie uit. Kortom: zorgen dat de
juiste informatie (kwaliteit en kwantiteit), tegen zo laag mogelijke kosten, op het juiste moment op de
juiste plaats is.
Informatievoorziening
Om dit doel te realiseren moet de (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) informatievoorziening
van de GHOR zo worden ingericht dat voldoet aan de eisen die de organisatie daaraan stelt. De
informatievoorziening omvat het geheel van mensen, middelen, activiteiten, maatregelen en
afspraken. Informatievoorziening is een hulpmiddel bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen.
Kritische factor
Voor alle bedrijfsprocessen van de GHOR is informatie een kritische factor voor de uitvoering van
diezelfde processen. De kern van de bedrijfsprocessen van de GHOR is verweven, verwerken,
veredelen en verstrekken van informatie. De GHOR is één grote informatievoorziening. Het
disfunctioneren van de informatievoorziening is dan ook een groot bedrijfsrisico voor de GHOR.
Strategisch, tactisch, operationeel niveau
Op strategisch en tactisch niveau houdt informatiemanagement zich bezig met het ontwerpen en
plannen van informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsperspectief. Op operationeel niveau
houdt informatiemanagement zich bezig met het functioneel beheer en het gebruik van
informatievoorziening.
Afhankelijkheid
Een complicerende factor voor informatievoorziening is dat de GHOR voor haar processen afhankelijk
is van informatie afkomstig van (zorg)partners. Processen van de GHOR zijn schakels in
informatieketens tussen organisaties. Informatiemanagement omvat communicatie tussen en
integratie en afstemming van doelen, bedrijfsprocessen, informatiestromen en infrastructuur van de
verschillende organisaties die deel uitmaken van de informatieketen.
Doelstellingen
•

De GHOR heeft alle informatieproducten beschreven, waar de geneeskundige
hulpverleningsketen gebruik van maakt (zoals slachtofferinformatie en opvangcapaciteit).

•

De GHOR heeft de risico’s in de informatiestromen binnen de geneeskundige hulpverlening in
kaart gebracht om zo de effecten van deze risico’s beperken.

•

De GHOR levert een actieve bijdrage aan de realisatie van de actiepunten - met betrekking tot
informatiemanagement - uit het regionaal beleidsplan.
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11.3

Communicatie

Communicatie helpt begrip, bekendheid en betrokkenheid bij haar doelgroepen (bestuur,
(zorg)partners en operationele functionarissen) te creëren. Ook draagt communicatie bij tot het
uitdragen en versterken van de positionering van de GHOR.
Ontwikkelingen communicatie
In de communicatie en manier van communiceren is de laatste jaren een verandering te zien. De
ontvanger is niet langer (re)actief maar interactief. Hij is niet alleen gebruiker, maar ook producent van
informatie. Hierdoor zijn relatie en netwerken belangrijk geworden. Door sociale media verspreidt
informatie zich sneller. Deze ontwikkelingen hebben effect op de communicatie van de GHOR
Hollands Midden met haar doelgroepen.
Doelgroepgericht communiceren
De GHOR heeft contacten met veel verschillende zorgpartners. Bij deze zorgpartners is een verschil
in de mate waarin zij de GHOR kennen en/of het niveau van samenwerken met de GHOR. Een groot
aantal zorgpartners heeft al ervaring met de GHOR, terwijl met andere partners pas met de opbouw
van een relatie is gestart, of nog moet worden gestart. Dit heeft invloed op de manier van
communiceren met deze verschillende zorgpartners.
Voor haar communicatie heeft de GHOR diverse communicatiemiddelen beschikbaar, zoals
interactieve website, nieuwsbrieven, presentaties en een duidelijke huisstijl. De GHOR streeft naar
een effectieve inzet van een communicatiemiddelenmix, die doelgroep gericht wordt ingezet.
Duidelijke afzender
De GHOR is onderdeel van de RDOG en van de VRHM. Voor de GHOR is belangrijk dat het voor
iedereen (zender en ontvanger) duidelijk is wie de afzender van de communicatie is.
Doelstellingen
•

(H)erkenning van de toegevoegde waarde van de GHOR bij de zorgpartners, en het verhogen van
de waardering: de GHOR scoort minimaal een 7,5 bij het klanttevredenheidsonderzoek in 2013.

11.4

Lerende organisatie: kwaliteit

Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR is bij te dragen aan de sturing en
verbetering van de uitvoering van de GHOR-taken.
Plan-Do-Check-Act
De GHOR werkt vanaf 2006 met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, dat gebaseerd is
op de Plan-Do-Check-Act (PDCA-) cyclus.
Proces- prestatie- en verbetermanagement
Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op drie pijlers: proces-, prestatie- en
verbetermanagement. Proces-, prestatie- en verbetermanagement dragen bij aan een transparante,
doeltreffende en efficiënte uitvoering van de GHOR-taken.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Het kwaliteitssysteem bevat zo min mogelijk papier en gaat uit van de vakvolwassen medewerker.
De W vr vereist dat het bestuur van de veiligheidsregio een kwaliteitszorgsysteem hanteert. De GHOR
streeft naar aansluiting van haar kwaliteitsmanagementsysteem op het kwaliteitssysteem van de
VRHM. De GHOR wil actief bijdragen aan dit multidisciplinaire kwaliteitsmanagementsysteem, zoals
vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan VRHM.
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Doelstellingen
•

Het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR voldoet aan de ISO normen, vastgesteld door
een erkende externe auditor.

•

Kritische processen zijn beschreven, risico’s in deze processen zijn vastgesteld en maatregelen
om deze risico’s te beperken zijn genomen.

•

De GHOR stuurt de output van haar kritische processen door gebruik te maken van prestatie- en
procesindicatoren.
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Bijlage I

Lijst met afkortingen

AC

Actiecentrum

BRZO

Bedrijven met Risico op Zware Ongevallen

BT

Beleidsteam

BZK

(ministerie van) Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CGV

Coördinator Gewonden Vervoer

CoPI

Commando Plaats Incident

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheids Dienst

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

GMK

Gemeenschappelijke Meldkamer

GNK-c

Geneeskundige Combinatie

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

HAc GHOR
HGN

Hoofd Actiecentrum GHOR
Hoofd Gewonden Nest

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HM
HSGHOR

Hollands Midden
Hoofd sectie GHOR

HSL

Hogesnelheidslijn

IGZ
IOOV

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

LCMS

Landelijk Crisis Management Systeem

MDOP

(werkgroep) Multidisciplinaire operationele planvorming

MDOTO

(werkgroep) Multidisciplinair opleiden, trainen, oefenen

MKA

Meldkamer Ambulancezorg

MMT

Mobiel Medisch Team

MOTOB

Multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefen Beleidsplan

NRK

Nederlands Rode Kruis

ODPG

Operationeel Directeur Publieke Gezondheid

OMAc

Operationeel Medewerker Actiecentrum

OTO

Opleiden Trainen Oefenen

OvDG

Officier van Dienst Geneeskundig

PDCA

Plan Do Check Act

PSH

Psycho Sociale Hulpverlening

RAD

Regionale Ambulancedienst

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBT

Regionaal Beleidsteam

RCC

Regionaal Coördinatiecentrum

RDOG
RGF

Regionale Dienst Openbare Gezondheid
Regionaal Geneeskundig Functionaris

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

ROT

Regionaal Operationeel Team
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SIGMA
SWOT

Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
Strength Weakness Opportunities Threats

TWAZ

Tijdelijke Wet Ambulance Zorg

VenJ

(ministerie van) Veiligheid en Justitie

VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden

VW S

(ministerie van) Volksgezondheid, W elzijn en Sport

WPG

Wet Publieke Gezondheid

WTZi
Wvr

Wet Toelating Zorginstellingen
Wet veiligheidsregio’s
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Bijlage II

Gemeenten Regio Hollands Midden

Alphen a/d Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Rijnwoude
Schoonhoven
Teylingen
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
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1. Toelichting
Inleiding:
Conform artikel 12 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage het Algemeen Bestuur over de
realisatie van de begroting over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar. Deze tussentijdse
rapportage gaat in op de relevante financiële afwijkingen per programma, zowel wat betreft de lasten
als de baten. In deze rapportage wordt ingegaan op de realisatie van de beleidsvoornemens.
Algemeen:
1) Voor de veiligheidsregio relevante beleidsontwikkelingen uit de junicirculaires 2012.
Junicirculaire gemeentefonds 2012
 Financiële situatie gemeenten: de doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming en de maatregelen
uit het Begrotingsakkoord 2013 leiden via de trap-op-trap-af-systematiek tot afnemende accressen
voor gemeenten vanaf 2012 en verder.
 Er vindt overleg plaats met de controllers van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands
Midden en de leden van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden (‘werkgroep
financieel kader gemeenschappelijke regelingen) over de consequentie van de btw-verhoging van
2% punt in oktober 2012. Gemeenten en provincies worden wel gecompenseerd voor de btwverhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21% via het btw-compensatiefonds.
 In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat ook gemeenschappelijke regelingen per 2013
gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden
aangehouden in de Nederlandse schatkist. Door het Rijk wordt nog overlegd over de nadere
invulling van het schatkistbankieren.
 De Nederlandse uitwerking van Europese afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën, het
wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF), bevat ook regels ten aanzien van de
bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare
overheidsfinanciën. Momenteel ligt het wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State. Nadere
informatie vindt plaats in de septembercirculaire 2012.
 Invoering van de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) voor het gemeentefonds is
uitgesteld en gekoppeld aan de komende herijking van het gemeentefonds. De herijking zal leiden
tot een nieuwe verdeling, niet eerder dan met ingang van 2014.
Junicirculaire BDUR 2012
 De verwachte BDUR bijdrage van het Rijk voor Hollands Midden bedraagt:
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jaar
2012
2013
2014
2015
2016

dec-circ
jun-circ
BDUR 2011 BDUR 2012
4.593.200
4.530.000 4.520.700
4.460.000 4.460.000
4.400.000 4.390.000
4.390.000

verschil
-9.300
0
-10.000

De toevoeging voor btw-compensatie voor brandweertaken per 1 januari 2014 is hierin niet verwerkt.



De btw-compensatie als gevolg van regionalisering.
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met onder meer de
verplichte regionalisering van de brandweer heeft negatieve gevolgen voor de btw-compensatie
voor de veiligheidsregio’s op brandweertaken. Er bestaat dan geen compensatiemogelijkheid
meer voor de veiligheidsregio’s om de btw op brandweergerelateerde taken via de zogenoemde
Transparantieregeling naar gemeenten door te schuiven. Om deze effecten te vereffenen, dient
een bedrag van € 44,1 mln. te worden toegevoegd aan het BDUR budget (door uitname van het
bedrag uit het btw-compensatiefonds, BCF).
Besloten is om de toepassing van de Transparantieregeling voor de veiligheidsregio’s voor
brandweertaken te handhaven tot 1 januari 2014 en de overheveling uit het BCF naar de BDUR te
effectueren per 1 januari 2014.
Veiligheidsregio Hollands Midden wordt gecompenseerd voor € 2.9 mln., inclusief de btwcompensatie die met de invoering van de Wet veiligheidsregio’s (per 1 oktober 2010) niet langer
mogelijk was voor de wettelijke regionale taken (meldkamer, GHOR, overige (multidisciplinaire)
taken) om gebruik te maken van de transparantieregeling. De zogenoemde ‘voorfinanciering BTW’
in de gemeentelijke bijdrage komt per 1 januari 2014 te vervallen. Nadere analyse zal
plaatsvinden op het effect hiervan in relatie tot de btw-compensatie op de begroting van de
VRHM.
Over de gevolgen van de btw-verhoging met 2% punten per 1 oktober 2012 op de btwcompensatie vindt nog overleg plaats tussen de ministeries van Veiligheid & Justitie en Financiën.



Kostenevaluatie van en door de veiligheidsregio’s / monitor gemeentelijke bijdragen.
In artikel 56, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s is bepaald dat het bestuur van de
veiligheidsregio ervoor zorg draagt dat eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie wordt verricht.
Aan het onderzoeksbureau Cebeon is de opdracht verstrekt een monitor te maken voor het volgen
van de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio. In 2013 kunnen de
veiligheidsregio’s de uitvoering van artikel 56 zelf ter hand nemen.



Uitgaven voor brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds.
Voor wat betreft het relevante cluster Openbare orde en Veiligheid is de planning dat medio 2012
herijkingsonderzoek zal worden gestart. De resultaten daarvan kunnen dan worden verwerkt in de
meicirculaire 2013 voor het gemeentefonds, waarmee de gemeenten worden geïnformeerd over
de algemene uitkering per 1 januari 2014. Bij dit onderzoek zal ook de BDUR worden betrokken
waarmee de resultaten voor de BUDR in de junicirculaire BDUR 2013 kunnen worden
opgenomen. Zowel voor gemeenten als voor de veiligheidsregio’s kunnen herverdelingseffecten
optreden.

2) Voor de veiligheidsregio relevante beleidsontwikkelingen uit veranderende wet- en regelgeving.


Concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
In het concept wetsvoorstel wordt voorgesteld om de termijn voor het indienen van de
jaarrekening en concept begroting op te rekken (aan de voorkant) naar 1 april. De
concerncontroller van de gemeenschappelijke regeling VRHM acht het niet goed mogelijk om voor
1 april de jaarstukken al aan te leveren en vindt het wel erg vroeg om op dat tijdstip al een
begroting op stellen voor het jaar daarop volgend. Dit is ook opgenomen in de reactie van de VNG
bij de internetconsultatie van het concept-wetsvoorstel.
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Financiële prognose 2012:
Het budgettaire kader is vastgesteld in de programmabegroting 2012 en is per programma, afgerond x
€ 1.000 en vòòr resultaatbestemming als volgt bepaald:
lasten

baten

Brandweer

49.732

48.924

808

GMK

6.925

6.925

0

GHOR

2.154

2.134

20

Veiligheidsbureau

441

441

0

Oranje Kolom

421

421

0

59.673

58.845

828

totaal

saldo

1

Programma

Cao
De financiële effecten van de Cao (van 1 juni 2011 tot 31 december 2012) zijn meegenomen in het
geprognosticeerde resultaat en passen binnen de voor de begroting van 2012 vastgestelde
indexering.
Programma Brandweer
Voor het programma Brandweer zijn geen ontwikkelingen te melden, die afwijkingen van de
vastgestelde financiële begroting voor 2012 kunnen veroorzaken. Bij de vaststelling van de begroting
2012 is rekening gehouden met bepaalde lasten die gedekt worden door onttrekking aan de
bestemmingsreserves.
Naar aanleiding van de analyse van het batig saldo op de exploitatie 2011 (eerste begrotingsjaar
nieuwe brandweerorganisatie) is opnieuw gekeken naar vastgestelde begroting 2012. Op basis
hiervan en de prognoses op basis van de lasten en baten in het eerste halfjaar 2012, is het
aannemelijk dat het batig saldo op de exploitatie 2011 van overwegend incidentele aard is geweest en
te maken heeft gehad met de opstart van de nieuwe brandweerorganisatie. Zoals reeds eerder
gemeld blijft de noodzaak tot meer kostentransparantie bestaan, alvorens definitieve uitspraken
kunnen worden gedaan over de structurele omvang van de begroting. Het verkrijgen van dit inzicht
wordt voortvarend ter hand genomen.
Er zijn projecten gestart in het kader van de versnelde organisatieopbouw. Deze worden gedekt uit de
daartoe gevormde bestemmingsreserve.
Programma GMK
Politie Hollands Midden factureert in 2012 op basis van de geïndexeerde herijkte begroting 2012 en
stuurt na afloop van kalenderjaar 2012 een aanvullende factuur, waarmee verrekening van de
gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting (extra tijdelijk personeel GMK) plaatsvindt.
Facturatie op basis van de herijkte begroting past binnen de vastgestelde programmabegroting 2012.
Er is dekking voor de financiële consequenties van het voorstel voor extra tijdelijk personeel GMK
voor 2012. Er is gedeeltelijke dekking voor de financiële consequenties van het voorstel voor 2013.
Het DB VRHM en AB VRHM ontvangen (resp. in oktober en november 2012) het verder uitgewerkte
voorstel ter dekking van de financiële consequenties van de tijdelijke maatregelen voor 2013.
Programma’s GHOR, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom
De realisatie over het eerste halfjaar 2012 geeft vooralsnog geen aanleiding te veronderstellen dat de
begroting onder extra druk komt te staan c.q. tot het bijstellen van de begroting 2012.
Rijksbijdrage
Zoals hierboven aangegeven zal de BDUR op grond van de laatst bekende informatie over 2012
€ 4.593.000 bedragen. In de programmabegroting 2012 is rekening gehouden met een bijdrage, groot
€ 4.653.000 op basis van de op dat moment bij het vaststellen van de begroting beschikbare

1

In de begroting is rekening gehouden met bepaalde lasten die gedekt worden door onttrekking aan bestemmingsreserves.
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circulaire. De daling van € 60.000 voor 2012 is een gevolg van het effectueren van de
doelmatigheidstaakstelling door het rijk.
Om de ambities in het beleidsplan 2012-2015 te kunnen garanderen is bij de vaststelling van het
jaarbericht 2011 besloten een reserve specifieke risico’s in te stellen en deze te voeden.
Realisatie beleidsvoornemens in 2012:
Monitoring bewaking uitvoering beleidsplan 2012-2015
Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur het Beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. De door
het bestuur aangegeven speerpunten en prioriteiten werden vertaald in totaal 69 actiepunten. Om de
doelstellingen te kunnen realiseren zijn middelen vanuit de hogere rijksbijdrage gealloceerd.
Er was over de uitvoering nog geen afspraak gemaakt over de gezamenlijke bewaking door de
organisatieonderdelen van de voortgang, behoudens het feit dat het in de reguliere Planning &
Controlcyclus een plaats moest krijgen. In het jaarbericht 2012 wordt over de realisatie van de
uitvoering van het beleidsplan verantwoording afgelegd, inclusief beoordeling of het heeft voldaan aan
de bestuurlijk gestelde eisen en wensen.
Over de wijze van tussentijdse bewaking en rapportage van de stand van zaken wordt in overleg met
het hoofdenoverleg en de Veiligheidsdirectie een format ontwikkeld en vindt nadere bestuurlijke
terugkoppeling plaats over die realisatie in 2012.
Programma Brandweer
Op 1 januari 2011 is de geregionaliseerde Brandweer Hollands Midden gestart. In het eerste jaar is in
belangrijke mate uitvoering gegeven aan de verdere organisatie-inrichting op basis van het
organisatieplan en het inrichtingsplan. Voor het overige was 2011 een planloos jaar. Op de in 2011
gelegde basis zal in 2012 verder worden gebouwd. Hiertoe zijn bewuste keuzen gemaakt. De
werkzaamheden die uit deze keuzen voortvloeien zijn vastgelegd in het Korpsjaarplan 2012 met de
titel ´Samen optrekken´.
Het jaarplan 2012 is een jaarschijf gericht op het realiseren van de volgende meerjarendoelstellingen:
I. In 2014 staat Brandweer Hollands Midden als een huis
II. In 2014 zijn de kernwaarden herkenbaar in de werkwijze van Brandweer Hollands Midden
III. In 2014 komen de producten en diensten en bijbehorende resultaten van Brandweer Hollands
Midden niet toevallig tot stand en zijn deze in overeenstemming met afgesproken prestatie- en
kwaliteitsnormen
IV. In 2014 staat Brandweer Hollands Midden gereed op het gewenste spoor naar de toekomst
Op basis van het bestuurlijk vastgestelde Korpsjaarplan 2012 zijn per organisatieonderdeel
gedetailleerde jaarplannen opgesteld. Deze jaarplannen worden actief gemonitord.
Twee organisatiebrede ontwikkelingen spelen hierbinnen een belangrijke rol. Op de eerste plaats de
uitwerking van de routekaart Cebeon. Bij de vaststelling van de begroting 2013 in juni jl. is een
financiële concretisering van de routekaart Cebeon vastgesteld. Dit wordt opgenomen in de nadere
uitwerking van de routekaart. Op de tweede plaats de vaststelling van de producten en diensten van
de nieuwe brandweerorganisatie. Dit traject is essentieel voor de noodzakelijke kostentransparantie
(ook binnen de routekaart Cebeon) en de verdere verbetering van de interne en externe
dienstverlening van de brandweer.
Programma GMK
Voor het programma GMK zijn geen ontwikkelingen te melden die afwijken van de
programmabegroting 2012 en hetgeen gemeld bij de behandeling van het jaarbericht 2011 en de
programmabegroting 2013, behalve dat de nieuwe Politiewet is aangenomen door de Eerste Kamer.
De komst van de Nationale Politie is daarmee een feit. Op 1 januari 2013 zal de wet in werking treden.
Het effect op de bestuurlijke en organisatorische inrichtingen op het niveau van Hollands Midden zal in
de komende vergaderingen van het bestuur nader worden geduid.



In de komende vergaderingen van het bestuur zal het bestuur nader worden geïnformeerd over de
(tussentijdse) resultaten van de business case MultiDisciplinaire Intake (MDI) GMK;
Landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het concentreren van meldkamers en de invoering van
een nieuw GMS-systeem kunnen bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet
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geconcretiseerd worden. Dit kan later tot nadere voorstellen en begrotingswijziging leiden. De
Politie Hollands Midden dient de actualiteit op dit issue in kaart te brengen;
Benodigde uitvoerende bezetting GMK: de bezetting van de GMK staat al langer onder druk en
bekend is dat de vastgestelde formatie te beperkt is om met de huidige werkwijze de minimale
tafelbezetting te draaien. Zolang MDI nog niet volledig is geïmplementeerd zijn tijdelijke
maatregelen nodig voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de GMK.

Programma GHOR
In de begroting, het jaarplan en het monodisciplinaire jaarplan Opleiden, Trainen en Oefenen heeft de
GHOR haar doelen voor 2012 vastgelegd. De GHOR heeft geïnventariseerd of, en in welke mate, de
beoogde doelen worden gerealiseerd. Conclusie is dat deze doelen binnen het budget worden
gehaald. Door de inspanningen op het gebied van advisering vergunningverlening publieksevenementen heeft de GHOR op dit onderwerp – zoals voorgenomen - vooruitgang geboekt. In het
eerste halfjaar 2012 zijn meer adviezen verstrekt dan in heel 2011. Ook op het gebied van de
voorbereiding op crisisomstandigheden door zorgpartners heeft de GHOR zich ingespannen om
schriftelijke afspraken voor te bereiden en af te sluiten.
Programma Veiligheidsbureau
In het eerste half jaar heeft het Veiligheidsbureau de taken uitgevoerd zoals beschreven in de
programmabegroting 2012. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het versterken van de planningen control van de veiligheidsregio door middel van het ontwikkelen van een multidisciplinaire
producten- en dienstencatalogus. Ook vindt monitoring plaats van de multidisciplinaire werkplannen
2012 en de jaarschijf 2012 uit het regionaal beleidsplan 2012-2015.
Door de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s, de nieuwe Politiewet en de regionalisering van de
brandweer (o.a. uitvoering multidisciplinaire taken binnen de brandweerorganisatie) wordt de
besturing van de veiligheidsregio opnieuw bekeken. Hieraan gekoppeld is ook een delegatie- en
mandaatregeling.
Mede in relatie met het nieuwe regionale evenementenbeleid, wordt op dit moment gewerkt aan de
invulling van de nieuwe multidisciplinaire werkgroep Risicoadvisering. Hiermee ontstaat één regionaal
loket voor multidisciplinaire adviesaanvragen binnen de veiligheidsregio.
In multidisciplinair verband wordt gewerkt aan een nieuwe evaluatiesystematiek. Hiermee dienen de
ervaringen en aanbevelingen van eigen incidenten, maar ook van anderen, geborgd te worden binnen
de regionale crisisorganisatie.
Programma Oranje Kolom
Zoals aangegeven in de Programmabegroting staat het jaar 2012 voor de Oranjekolom in het teken
van de implementatie van het regionaal Crisisplan, deel Bevolkingszorg. In het tweede kwartaal zijn
verspreid over de hele regio vijf plenaire informatie bijeenkomsten georganiseerd. Deze informatie
bijeenkomsten waren bestemd voor alle gemeentelijke medewerkers, die op welke wijze dan ook
betrokkenheid hebben bij de (gemeentelijke) Bevolkingszorg. Tijdens deze bijeenkomsten zijn
honderden medewerkers bijgepraat over de inhoud van het regionale crisisplan (deel Bevolkingszorg)
en over wat er voor hen in de nabije toekomst gaat veranderen. De bijeenkomsten bestonden uit een
plenair deel over de opzet van het regionale crisisplan en een aantal workshops waar onder leiding
van de portefeuillehoudende gemeentesecretarissen dieper werd ingegaan op de verschillende
onderdelen van de Bevolkingszorg. De vijf bijeenkomsten zijn goed bezocht en blijkens de door de
deelnemers ingevulde evaluatieformulieren voorzagen zij op een goede wijze in de behoefte naar
meer informatie over hoe de gemeentelijke Bevolkingszorg er in de toekomst gaat uitzien. In het derde
kwartaal zullen de plenaire bijeenkomsten worden gevolgd door workshops per gemeente, waar
samen met de gemeentelijke medewerkers nog dieper zal worden ingegaan op de veranderingen. De
informatie bijeenkomsten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het besef van iedereen, die
betrokkenheid heeft bij de Bevolkingszorg, dat intensieve samenwerking tussen gemeenten de sleutel
is om een adequate gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie te organiseren tegen acceptabele
kosten.
Hoewel sommige gemeenten nu al werken conform het Regionale Crisisplan, is afgesproken dat
vanaf 1 november aanstaande iedere gemeente als zodanig de gemeentelijke crisisbeheersing zal
hebben georganiseerd.
Een tweede speerpunt in het tweede kwartaal was de organisatie van een (tweede) cyclus van
bijeenkomsten voor burgemeesters en wethouders (als loco burgemeesters) over crisiscommunicatie.
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Ook deze bijeenkomsten werden goed bezocht en door de deelnemende bestuurders goed
gewaardeerd. Mede omdat de verbetering van de crisiscommunicatie één van de beleidsmatige
speerpunten is in het Regionale Beleidsplan, zal in het najaar wederom speciale aandacht aan dit
onderwerp worden besteed door middel van organisatie van een cyclus trainingen “omgaan met de
media”, waarbij de nadruk komt te liggen op de ontwikkeling van vaardigheden van de bestuurders.
Tenslotte is in het tweede kwartaal conform planning de éénmeting van de scan gemeentelijke
processen in vereenvoudigde, digitale vorm onder de gemeenten uitgezet. De resultaten daarvan
zullen later dit jaar worden verwerkt in een bestuurlijke rapportage.

2. Implementatie en communicatie
a. Implementatie: n.v.t.
b. Communicatie: het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van deze
tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste zes maanden van het
lopende boekjaar.

3. Bijlagen
Geen.
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BG.7
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Onderdak uithuisgeplaatsten
in nijpende situaties

Opgesteld door:

J. Bernsen

Voorstel t.b.v.
vergadering:

Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Hollands
Midden

Datum:

08 november 2012

Agendapunt:

BG.7

Bijlage(n):

Portefeuille:

F. Buijserd (DB)
J. Bernsen (VD)
Individuele gemeenten
informeren

Status:

1 (bijlage bevat drie
notities)
Informatief

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
De afgelopen jaren is het een aantal malen voorgekomen dat een uithuisgeplaatse geen onderdak
kon vinden. Veel onduidelijkheid ontstond dan over financiering van een (eenvoudig)
hotel/pension. Het bestuur van de RDOG heeft op advies van het bestuurlijk overleg huiselijk
geweld een uniforme werkwijze voorgesteld en aan de gemeenten per brief gevraagd die
werkwijze vast te stellen en te implementeren. In een brief namens het bestuur van de RDOG
wordt het bestuur van de Veiligheidsregio gevraagd van de voorgestelde werkwijze kennis te
nemen en de besluitvorming en implementatie in hun gemeenten te bevorderen.
Dit onder de aandacht te brengen van de leden van AB via de districtscolleges.
Nb. Aan het bestuurlijk overleg huiselijk geweld nemen namens de Veiligheidsregio de heer F.
Buijserd en mevr. E. Timmers deel.

3. Implementatie en communicatie
Door de projectgroep huiselijk geweld gemonitord of de in nijpende situaties de voorgestelde
werkwijze gehanteerd wordt.

4. Bijlagen
•
•
•

Brief namens bestuur RDOG aan het bestuur Veiligheidsregio HM
Voorblad besluit AB RDOG
Notitie: Onderdak uithuisgesplaatste in nijpende situaties

Agendapunt BG.7 AB VRHM 08-11-2012

1

Zaakgericht - Inkomend - 21800

BG.7 Bijl.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Zaakgericht - Inkomend - 21800

AB

Vergadering d.d.27 juni 2012

agendapunt 9.

AB-12-19a
Onderwerp:

Onderdak aan uithuisgeplaatsen in nijpende situaties

Van

: Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld HM

Opgesteld door : David Keers
Datum
Korte omschrijving

: 22 mei 2012

Voorstel aan gemeenten in Hollands Midden om te komen tot eenduidige
afspraken over het aanbieden van onderdak aan uithuisgeplaatsen in
nijpende situaties.

Financiële aspecten

•

Gemeenten kunnen onder strikte voorwaarden de hotel- of
pensionkosten voor een uithuisgeplaatste voorschieten;

•

Het gefinancierde bedrag vorderen zij terug van de
uithuisgeplaatste;

•

Gemeenten lopen het risico dat terugvordering niet lukt omdat
uithuisgeplaatste niet beschikt over voldoende financiële armslag;

•

De keuze om over te gaan tot financiering van onderdak wordt
belegd bij de gemeenten zelf. Hierdoor bepalen zij zelf in
hoeverre zij financieel risico willen nemen;

•

Vermoedelijk zullen uithuisgeplaatsten slechts zelden aan
gemeenten verzoeken om onderdak te financieren. Het financiële
risico blijft hierdoor draagbaar.

Eerder genomen besluiten

In het vastgestelde 'Uitwerkingsplan 10-dagenmodel' blijkt dat de
verantwoordelijkheid voor het vinden van onderdak bij de
uithuisgeplaatste ligt.

Voorgenomen besluiten

1. Het AB te adviseren In te stemmen met de voorgestelde
werkwijze voor het vinden en financieren van onderdak voor
uithuisgeplaatsen in nijpende situaties;
2.

Deze voorgestelde werkwijze te zenden aan alle gemeenten in
Hollands Midden met daarbij het verzoek om, ten behoeve van
een uniforme werkwijze bij de uitvoering van de Wet tijdelijk
huisverbod, hiermee in te stemmen;

3.

Het AB van de Veiligheidsregio te informeren over de
voorgestelde werkwijze.

Bijlagen

Notitie 'onderdak uithuisgeplaatste in nijpende situaties'.
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Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod in Hollands Midden
Notitie:
Voor:
Van:
Inlichtingen:
Datum:

Onderdak uithuisgeplaatste in nijpende situaties
AB RDOG
Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld*
David Keers
22 mei 2012

Doel:

Gemeenten in Hollands Midden komen tot eenduidige afspraken
over het aanbieden van onderdak aan uithuisgeplaatsen in
nijpende situaties.

Achtergrond
In Hollands Midden is bij de voorbereiding van de uitvoering van de Wet Tijdelijk
Huisverbod (die per 1 januari 2009 in werking ging) besloten dat uithuisgeplaatsten
zelf verantwoordelijk zijn voor het regelen van onderdak. In noodgevallen kan de
uithuisgeplaatste zich aanmelden bij de maatschappelijke opvang in Leiden of
Gouda. Hiertoe zijn geen specifieke afspraken met deze instellingen gemaakt. De
opvanglocaties maken dan ook hun eigen afweging over de feitelijke opvang.
Afgesproken is dat indien plaatsing aldaar, om wat voor reden dan ook, niet
mogelijk blijkt en uithuisgeplaatste ook niet voldoende middelen heeft om onderdak
in een hotel of pension te betalen, dat de procesregisseur een verzoek doet bij de
betreffende gemeente om te voorzien in financiële middelen om een dergelijk
onderdak te bekostigen. Het is aan de gemeente om hierop te beslissen.
Praktijk
In de praktijk hebben niet veel uithuisgeplaatsten een probleem gehad met het
vinden van onderdak. Sinds de invoering van het huisverbod in 2009 hebben, voor
zover bekend, gemeenten in HM 5 keer de kosten voor een hotel gefinancierd. Ook
gebeurde het enkele malen dat wel een verzoek aan gemeenten om financiële
bijstand voor onderdak voor een uithuisgeplaatste werd gedaan, maar dat
uiteindelijk toch via het sociale netwerk onderdak werd verschaft. In die situaties
waarbij het regelen van onderdak een probleem bleek te zijn, ging veel tijd verloren
aan de discussie over wat is afgesproken en of alle opties serieus zijn onderzocht.
De ervaring is dat dit niet bijdroeg aan het opstarten van het beoogde
hulpverleningsproces aan de uithuisgeplaatste.
Overwegingen
Gemeenten hebben een zorgplicht voor hun inwoners, het is ongewenst dat
een uithuisgeplaatste op staat overnacht;
Het huisverbod is geen straf, maar een preventieve maatregel, die ook voor de
uithuisgeplaatste een behoorlijke impact heeft;
Onderdak vergroot de bereikbaarheid van de uithuisgeplaatste en de snelheid
waarmee hulp opgestart kan worden;
Onderdak vergroot de bereidheid om aan hulpverlening mee te werken;
De crisis- of daklozenopvang is qua setting geen geschikte locatie. In deze
crisissituatie wordt contact met de doelgroep van de maatschappelijke opvang
als extra risicovol gezien;
Er is geen garantie dat er plaats is in de crisis- of daklozenopvang.
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Uitgangspunten:
De uithuisgeplaatste zorgt zelf voor onderdak;
Alleen in nijpende situaties financiert de gemeente onderdak voor de
uithuisgeplaatste;
In eerste instantie wordt dan voor maximaal 3 nachten onderdak geregeld in
een eenvoudig pension of hotel;
Er wordt alleen onderdak geregeld en gefinancierd in de eerste 10 dagen van
het huisverbod. Als de uithuisgeplaatste goed meewerkt aan de geboden hulp
is de kans op een verlenging van het huisverbod klein. Het is van belang in de
eerste 10 dagen uit te dragen dat uithuisgeplaatste zich moet inspannen om
een verlenging te voorkomen. Het vooruitzicht dat uithuisgeplaatste bij een
eventuele verlenging zelf volledig verantwoordelijk is voor het vinden van
passend onderdak stimuleert om de doelen van het huisverbod (veiligheid voor
het hele systeem en passende hulp op gang brengen) te realiseren;
Blijft de situatie dit vereisen dan kan voor een langere periode (maar altijd
binnen de looptijd van het huisverbod) onderdak worden geregeld. Echter,
hiermee gaan we zeer terughoudend om;
Het door de gemeente gefinancierde bedrag is altijd een voorschot aan de
uithuisgeplaatste. Uithuisgeplaatste stemt ermee in dat hij/zij dit bedrag
terugbetaalt en tekent daarvoor een schuldverklaring.

Voorgestelde werkwijze:
Binnen kantoortijden
1. Als blijkt dat de uithuisgeplaatste niet in staat is zelf onderdak te regelen,
dan meldt de zorgverantwoordelijke van de uithuisgeplaatste dit bij de
Sociale dienst van de gemeente;
2. Met de Sociale dienst wordt diezelfde werkdag een afspraak gepland
waarin uithuisgeplaatste verzoekt om financiering van een kamer in een
pension of hotel (op basis van een voorschot);
3. De uithuisgeplaatste tekent, na instemming van de Sociale dienst, direct
een schuldverklaring aan de gemeente voor de te maken hotelkosten;
4. De uithuisgeplaatste regelt, zo nodig met hulp van zijn
zorgverantwoordelijke, een kamer in een pension of hotel;
5. Zo nodig bevestigt de Sociale dienst aan de pensionhouder of hotelier dat
de gemeente de rekening zal voldoen;
6. De hotelier of pensionhouder stuurt de rekening naar de betreffende
gemeente.

Buiten kantoortijden
1. Als bij het opleggen van het huisverbod blijkt dat de uithuisgeplaatste niet
in staat is zelf onderdak te vinden, dan stelt de hovj de burgemeester
hiervan in kennis. De burgemeester plaatst dan een notitie in huisverbod
online (Khonraad) waarin de burgemeester aangeeft dat de gemeente de
kosten voor onderdak financiert;
2. Er kan maximaal onderdak worden aangeboden tot de eerst volgende
werkdag (in de praktijk dus maximaal van vrijdag - maandag. Dit zijn drie
nachten: vrijdag, zaterdag en zondag nacht);
3. De uithuisgeplaatste regelt in samenwerking met de medewerker van de
BBK (Bereikbaarheid Buiten Kantoortijden van het Algemeen
Maatschappelijk Werk) een kamer in een pension of hotel;
4. De uithuisgeplaatste tekent direct een schuldverklaring aan de gemeente
voor de te maken hotelkosten;
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5.
6.

De hotelier of pensionhouder stuurt de rekening naar de betreffende
gemeente
Als huisvesting op de eerste werkdag na het weekend/feestdagen nog
steeds een nijpend probleem is dan gaat men over op de stappen die
hierboven zijn geformuleerd onder 'binnen kantoortijden'.

In deze voorgestelde werkwijze wordt bewust gekozen voor een gesprek tussen
gemeente en de uithuisgeplaatste. Dit werpt een noodzakelijke drempel op zodat
voorkomen wordt dat te snel wordt teruggevallen op de gemeente voor het
verkrijgen van onderdak.

*Deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld zijn:

•
•

mw. R. van Gelderen (vz), wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn (centrum)gemeente Leiden;
mw. M.J.C. Suijker, wethouder o.a. WMO, Jeugd en Onderwijs (centrum)gemeente Gouda;
dhr. F. Buijserd, burgemeester Nieuwkoop en lid DB Veiligheidsregio;
mw. E.G.E.M. Bloemen, burgemeester Zoeterwoude en lid DB RDOG;
mw. E.M. Timmers-van Klink, burgemeester Oegstgeest
mw. J. van Schoonderwoerd den Bezemer, officier van Justitie van Openbaar Ministerie;
dhr. M. van Tol, districtschef Gouwe IJssel
dhr. J.C. Bernsen, directeur GGD;
mw. A. Martens, projectleider huiselijk geweld GGD Hollands Midden;
mw. A. van Zeijl, (secretaris) beleidsmedewerker huiselijk geweld gemeente Leiden.
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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van:
1. de twee voorliggende concept-convenanten Veiligheidsregio Hollands Midden en de verpleeg- &
verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg Hollands Midden = A.
2. het voorliggende concept- convenant Veiligheidsregio Hollands Midden en de
thuiszorgorganisaties in Hollands Midden = B

3. Toelichting op het besluit
1.

2.
3.

4.

Verpleeg & verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg hebben tijdens een ramp geen specifieke
taak in de geneeskundige hulpverlening; derhalve is het convenant geen wettelijke verplichting in
het kader van de Wvr
Wel zijn deze instellingen wettelijk verplicht “onder alle omstandigheden kwalitatief goede zorg te
verlenen.” Dus ook onder crisisomstandigheden. De GHOR adviseert en ondersteunt deze
instellingen bij het opstellen van hun zorgcontinuïteitsplan en het beoefenen ervan.
Het convenant helpt ook om de instellingen gegevens aan te laten leveren voor GHOR4all, het
ICT- programma waarin alle belangrijke contactgegevens, de mate van voorbereiding en de mate
van zelfredzaamheid van de cliënten zijn opgenomen, die tijdens de incidentbestrijding voor alle
hulpdiensten en gemeente van belang zijn
Van de 15 Verpleeg & Verzorgingshuizen leveren 9 huizen ook thuiszorg, 6 huizen leveren alleen
“intramurale” zorg. Maatwerk in deze levert twee convenanten op voor deze groep
Thuiszorgorganisaties hebben tijdens een ramp geen specifieke taak in de geneeskundige
hulpverlening; derhalve is het convenant geen wettelijke verplichting in het kader van de WVr.
Het convenant helpt om afspraken te maken over het aanleveren van naam, adres,
woonplaatsgegevens en informatie over de mate van zelfredzaamheid van cliënten. Deze
gegevens zijn tijdens de incidentbestrijding belangrijk voor de hulpdiensten en de gemeente
In zijn vergadering van 19 april jl. heeft de voorzitter de DPG gemandateerd het
convenant met de Huisartsenposten mede te ondertekenen. In het nu voorliggende geval gaat
het over convenanten met zorginstellingen die geen taak hebben in de geneeskundige
hulpverlening. De voorzitter is bevoegd de DPG te mandateren om te ondertekenen. Dit mandaat
is verleend in de DB vergadering op 11 oktober 2012.
Ondertekening heeft plaatsgevonden op 6 november 2012.

4. Kader
Op 1 oktober 2009 heeft het Algemeen bestuur het Regionaal Zorgcontinuïteitsplan GHORHM
vastgesteld. Het sluiten van convenanten is onderdeel van de uitvoering van dit zorgcontinuïteitsplan.
Door middel van de convenanten worden samenwerkingsafspraken gemaakt die partijen met elkaar
aangaan in het kader van de rampenbestrijding en voorbereiding daarop. De afspraken zijn gebaseerd
Agendapunt BG.8 AB VRHM 08-11-2012
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op de individuele taken en verantwoordelijkheden van partijen, waarbij de vigerende wet- en
regelgeving uitgangspunt is. Er worden afspraken gemaakt over de samenwerking, informatieuitwisseling, en over de gang van zaken tijdens een incident.
De meerwaarde is :
1. Een betere en meer gedegen voorbereiding op rampen en crises door deze zorginstellingen
2. Een actueel beeld van alle intramurale locaties van de zorginstellingen (geografisch), hun mate
van voorbereiding op rampen en crises en de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten
3. Door het actuele beeld is het mogelijk een betere inschatting te maken van de benodigde inzet
van hulpmiddelen tijdens een ramp of crisis
4. Het belang van goede continuïteitsplannen ten tijde van een grote infectieziekte crisis met
mogelijke gelijktijdige verstoring van patiënten aanbod, personeelsuitval en logistieke stagnatie.

5. Consequenties
Financiële gevolgen
Geen.
Personele gevolgen
Geen

6. Aandachtspunten / risico’s
In de reguliere overleggen worden de convenanten jaarlijks besproken en waar nodig aangevuld met
een addendum.

7. Implementatie en communicatie
Bekendmaking bij de betrokkenen en plaatsing op de website

8. Bijlagen
A. Concept convenant GHORHM en Verpleeg & verzorgingshuis sector Hollands Midden
B. Concept convenant GHORHM en Thuiszorg organisaties Hollands Midden

9. Historie besluitvorming
11 oktober 2012: kennis genomen van de concept-convenanten en doorgeleid naar ABVRHM
01 oktober 2009: vaststelling Regionaal Zorgcontinuïteitsplan GHORHM door ABVRHM
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BG.8A1
A.1

Overeenkomst
Libertas Leiden - Veiligheidsregio Hollands Midden
Ondergetekenden,
de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Hollands Midden, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer S.W .J.G. Schelberg, portefeuillehouder GHOR, hierna te
1

noemen ‘Veiligheidsregio’ dan wel ‘GHOR’ ,
en
Libertas Leiden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw E. Koster, voorzitter Raad van Bestuur, hierna te noemen ‘Libertas Leiden’ dan wel
‘zorginstelling’,
hierna individueel ook te noemen ‘partij’ en gezamenlijk ook te noemen ‘partijen’,
overwegende dat,
-

deze overeenkomst is opgesteld voor die locaties van ‘Libertas Leiden’, waar patiënten met
een zorgindicatie langer dan 24 uur verblijven (zgn. locaties met een WTZi-erkenning)

-

partijen de behoefte hebben om met elkaar afspraken te maken over de samenwerking in het
kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop;

-

deze behoefte wordt ingegeven door:
o

het besef dat duidelijkheid over wederzijdse taken het functioneren van beide partijen
bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing ten goede komt

o

het besef dat, hoewel rampen en crises weinig voorkomen, een zorgverlenende
instelling goed voorbereid moet zijn om onder alle omstandigheden verantwoorde
zorg te kunnen leveren en dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars
expertise;

o
-

de W et Veiligheidsregio’s (WVr) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden en
waarin de rol van de zorginstellingen en de GHOR opnieuw worden gedefinieerd;

op basis van de WVr, artikel 33, lid 1, de zorgaanbieders die een rol (kunnen) hebben binnen
de geneeskundige hulpverlening in opgeschaalde situaties, de nodige maatregelen treffen met
het oog op hun taak en de voorbereiding daarop;

1
GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR kan gezien worden als een
uitvoeringsorgaan van de Veiligheidsregio. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van
rampenbestrijding en crisisbeheersing is een van de wettelijke taken van de Veiligheidsregio.
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-

de zorginstelling op basis van de WTZi, Beleidsregel 4.1, zich door
middel van een rampenopvangplan voorbereidt op de inzet in opgeschaalde situaties en dit
plan afstemt met de directeur Publieke Gezondheid;

-

de zorginstelling op basis van de WTZi, Beleidsregel 4.1, verantwoorde zorg dient te leveren,
ook betreffende het zorgaanbod in geval van zware ongevallen en crises en rampen
(zogenaamde opgeschaalde situaties);

-

de GHOR op basis van de WVr, artikel 1, verantwoordelijk is voor:
o

de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens een
grootschalig incident

o

de advisering van overheden en organisaties op dit gebied

komen het volgende overeen:

Artikel 1. Onderwerp en doel overeenkomst
1. Deze overeenkomst heeft tot doel om samenwerkingsafspraken vast te leggen die partijen
met elkaar aangaan in het kader van de rampenbestrijding en de voorbereiding daarop.
2. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele taken en verantwoordelijkheden van partijen,
waarbij de vigerende wet- en regelgeving uitgangspunt is.
3. De afspraken worden gemaakt op hoofdlijnen, teneinde niet bij elke verandering de
overeenkomst aan te hoeven passen.

Artikel 2. Voorbereidend overleg
1. De GHOR initieert bestuurlijk overleg en kennisbijeenkomsten, met als doel de voorbereiding
van zorginstellingen op de rampenbestrijding en crisisomstandigheden te bevorderen. Voor dit
overleg c.q. deze bijeenkomsten worden de bestuurders respectievelijk de operationele
medewerkers uitgenodigd van alle zorginstellingen van de verpleeg- en verzorgings- en
gehandicaptensector uit de regio Hollands Midden.
2. Deze gremia komen afhankelijk van de behoefte, doch tenminste 1x per jaar, bijeen.

Artikel 3. Zorgcontinuïteit
1. Ten behoeve van de zorgcontinuïteit ten tijde van een crisis of grootschalig incident, stelt
‘Libertas Leiden’ een zorgcontinuïteitsplan op voor haar locaties.
2. Dit plan omvat minimaal de volgende onderwerpen:
•

sluiting van (delen van) een locatie

Agendapunt BG.8 Bijlage A1 AB VRHM 08-112012

2/ 5

•
•

groot aanbod cliënten
evacueren cliënten

•

tekort aan personeel

•

uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT middelen

•

logistieke stagnatie

•

uitbraak infectieziekten

3. Het zorgcontinuïteitsplan wordt door ‘Libertas Leiden’ overlegd aan de GHOR, die op haar
beurt adviseert over inhoud en aansluiting van het plan op het Regionaal Crisisplan en
andere continuïteitsplannen
4. Het zorgcontinuïteitsplan is per 1-1-2014 gereed en vastgesteld door de Raad van Bestuur
van ‘Libertas Leiden’.
5. Het zorgcontinuïteitsplan wordt jaarlijks binnen de P&C cyclus geëvalueerd en herzien.
6. Bij essentiële veranderingen wordt het plan opnieuw aan de GHOR overlegd, waarbij
aangegeven wordt wat de veranderingen behelzen.

Artikel 4. Informatiemanagement
1. GHOR4all
a. De GHOR heeft de webapplicatie GHOR4all aangeschaft. Deze applicatie geeft (ook
ten tijde van een grootschalig incident of crisis) een actueel overzicht van alle
zorginstellingen in de regio (geografische ligging, aantal bewoners, stand van zaken
continuïteitsplan, etc.).
b. De GHOR onderhoudt en beheert deze applicatie.
c. De zorginstelling vult de webapplicatie met haar gegevens en houdt deze up to date.
Hiertoe ontvangt zij elk half jaar een emailbericht van de GHOR. Grote tussentijdse
mutaties – door nieuwbouw / verbouw – worden op eigen initiatief verwerkt in
GHOR4all.
2. Thuiszorg cliënten.
Het bestand van cliënten die thuiszorg ontvangen is te wisselend om op te nemen in
GHOR4all. Om dit te ondervangen hanteert ‘Libertas Leiden’ een systeem dat - op verzoek
van de GHOR - op elk moment een actueel overzicht kan genereren van cliënten die in het
effectgebied van een ramp wonen en die niet-uitstelbare zorg behoeven.
3. Slachtofferinformatie
Informatie over slachtoffers onder de intramurale cliënten van ‘Libertas Leiden’, wordt op
verzoek van de GHOR verstrekt door ‘Libertas Leiden’. Deze informatie omvat ten minste de
aantallen slachtoffers inclusief de triagecategorieën. Deze informatie loopt via de HSGHOR
(Hoofd Sectie GHOR).
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Artikel 5. Gang van zaken ten tijde van een incident
1. Wanneer er een grootschalig incident plaatsvindt binnen een van de WTZi-locaties van
‘Libertas Leiden’, informeert de hoogst aanwezige leidinggevende binnen de instelling
terstond de meldkamer, die op haar beurt de GHOR informeert.
2. Wanneer er een grootschalig incident plaatsvindt buiten ‘Libertas Leiden’, waarbij (een van de
locaties van) ‘Libertas Leiden’ te maken krijgt met de gevolgen van het incident, informeert de
2

GHOR terstond de hoogst aanwezige leidinggevende binnen ‘Libertas Leiden’ .
3. De operationele samenwerking ten tijde van een grootschalig incident krijgt vorm door middel
van overleg tussen de (HS)GHOR en de voorzitter van het crisisteam van ‘Libertas Leiden’.
Hierbij maakt de GHOR gebruik van de opschalingstructuur binnen de multidisciplinaire
rampenbestrijding (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure).
4. De GHOR stemt af met andere zorginstellingen en andere disciplines (brandweer, politie,
gemeente, etc.)
5. ‘Libertas Leiden’ blijft ook tijdens een grootschalig incident verantwoordelijk voor de
continuïteit van verantwoorde zorg en de veiligheid van de cliënten en medewerkers. Acties
die nodig zijn om dit te waarborgen, worden door ‘Libertas Leiden’ zelf uitgevoerd
(bijvoorbeeld het regelen van extra personeel).
6. Binnen ‘Libertas Leiden’ is de procedure van melding, alarmering en opschaling als volgt – op
hoofdlijnen – geregeld. (wordt nog ingevuld door Libertas)

Artikel 6. Opleiden, trainen en oefenen
1. ‘Libertas Leiden’ draagt er zorg voor dat de functionarissen die een specifieke rol hebben bij
een grootschalige inzet binnen de eigen instelling, zijn opgeleid, getraind en geoefend.
2. (Delen van) het zorgcontinuïteitsplan wordt binnen de reguliere BHV-trainingen vanaf 1-12014 op alle locaties van ‘Libertas Leiden’ beoefend.
3. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een oefeninstrument van de GHOR.

Artikel 7. Evaluatie van een grootschalig incident of oefening waar de GHOR bij
betrokken is
1. Wanneer er binnen ‘Libertas Leiden’ een grootschalig incident heeft plaats gevonden, of
wanneer er door de medewerkers van ‘Libertas Leiden’ is geoefend, wordt dit door de
instelling zelf geëvalueerd. De evaluatie, inclusief aanbevelingen ter verbetering van de
bestaande plannen binnen ‘Libertas Leiden’, wordt overlegd aan de GHOR. De GHOR bekijkt

2

Het telefoonnummer van ‘Libertas Leiden’ is te vinden in GHOR4all.
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deze evaluaties op mogelijke terugkerende thema’s en bespreekt dit
in relevante gremia (zie artikel 2) en/of verwerkt dit zo mogelijk in toekomstige oefeningen /
oefencycli.
2. Een grootschalig incident wordt meestal ook op regionaal niveau geëvalueerd door de GHOR
of de VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden). Informatie die ten behoeve van
laatstgenoemde evaluatie nodig is, wordt op verzoek van de GHOR aangeleverd door
‘Libertas Leiden’.

Artikel 8. Gebruik overeenkomst
1. Indien de uitvoering van deze overeenkomst bij een van de partijen vragen oproept, of indien
partijen verschil van inzicht hebben bij de interpretatie van de overeenkomst, treden partijen
met elkaar in overleg, teneinde deze vragen te beantwoorden c.q. op te lossen.
2. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. W anneer een van de partijen
behoefte heeft aan aanpassing dan wel beëindiging van de overeenkomst, treedt hij in overleg
met de andere partij.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op 6 november 2012 te Leiden,

Veiligheidsregio Hollands Midden

Libertas Leiden

de heer J.C. Bernsen

mevrouw E. Koster

directeur publieke gezondheid

voorzitter Raad van Bestuur
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BG.8 A2

Overeenkomst
’t Huis op de Waard - Veiligheidsregio Hollands Midden
Ondergetekenden,
de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Hollands Midden, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer J.C. Bernsen, directeur publieke gezondheid (DPG), hierna te noemen ‘Veiligheidsregio’
1

dan wel ‘GHOR’ ,
en
‘t Huis op de Waard, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer. J. Reimerink, bestuurder, hierna te noemen ’t Huis op de W aard’ dan wel ‘zorginstelling’,
hierna individueel ook te noemen ‘partij’ en gezamenlijk ook te noemen ‘partijen’,
overwegende dat,
partijen de behoefte hebben om met elkaar afspraken te maken over de samenwerking in het
kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop;
deze behoefte wordt ingegeven door:
o het besef dat duidelijkheid over wederzijdse taken het functioneren van beide partijen bij
de rampenbestrijding en crisisbeheersing ten goede komt
o het besef dat, hoewel rampen en crises weinig voorkomen, een zorgverlenende instelling
goed voorbereid moet zijn om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te kunnen
leveren en dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise;
o de Wet Veiligheidsregio’s (WVr) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden en waarin
de rol van de zorginstellingen en de GHOR opnieuw worden gedefinieerd;
op basis van de WVr, artikel 33, lid 1, de zorgaanbieders die een rol (kunnen) hebben binnen de
geneeskundige hulpverlening in opgeschaalde situaties, de nodige maatregelen treffen met het
oog op hun taak en de voorbereiding daarop;
de zorginstelling op basis van de WTZi, Beleidsregel 4.1, zich door middel van een
rampenopvangplan voorbereidt op de inzet in opgeschaalde situaties en dit plan afstemt met de
directeur Publieke Gezondheid;
-

-

de zorginstelling op basis van de WTZi, Beleidsregel 4.1, verantwoorde zorg dient te leveren, ook
betreffende het zorgaanbod in geval van zware ongevallen en crises en rampen (zogenaamde
opgeschaalde situaties);
de GHOR op basis van de WVr, artikel 1, verantwoordelijk is voor:

1
GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR kan gezien worden als een
uitvoeringsorgaan van de Veiligheidsregio. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van

rampenbestrijding en crisisbeheersing is een van de wettelijke taken van de Veiligheidsregio.
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o de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens een
grootschalig incident
o de advisering van overheden en organisaties op dit gebied
komen het volgende overeen.

Artikel 1. Onderwerp en doel overeenkomst
1.
2.
3.

Deze overeenkomst heeft tot doel om samenwerkingsafspraken vast te leggen die partijen
met elkaar aangaan in het kader van de rampenbestrijding en de voorbereiding daarop.
Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele taken en verantwoordelijkheden van partijen,
waarbij de vigerende wet- en regelgeving uitgangspunt is.
De afspraken worden gemaakt op hoofdlijnen, teneinde niet bij elke verandering de
overeenkomst aan te hoeven passen.

Artikel 2. Voorbereidend overleg
1.

2.

De GHOR initieert bestuurlijk overleg en kennisbijeenkomsten, met als doel de voorbereiding
van zorginstellingen op de rampenbestrijding en crisisomstandigheden te bevorderen. Voor dit
overleg c.q. deze bijeenkomsten worden de bestuurders respectievelijk de operationele
medewerkers uitgenodigd van alle zorginstellingen van de verpleeg- en verzorgings- en
gehandicaptensector uit de regio Hollands Midden.
Deze gremia komen afhankelijk van de behoefte, doch tenminste 1x per jaar, bijeen.

Artikel 3. Zorgcontinuïteit
1.

2.

3.

Ten behoeve van de zorgcontinuïteit ten tijde van een crisis of grootschalig incident, stelt ‘t
Huis op de W aard’ een zorgcontinuïteitsplan op (dit plan kan ook opgebouwd zijn uit meerdere
deelplannen).
Dit plan omvat minimaal de volgende onderwerpen:
• sluiting van (delen van) een locatie
• groot aanbod cliënten
• evacueren cliënten
• tekort aan personeel
• uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT middelen
• logistieke stagnatie
• uitbraak infectieziekten
Het zorgcontinuïteitsplan wordt door ‘t Huis op de Waard’ overlegd aan de GHOR, die op haar
beurt adviseert over inhoud en aansluiting van het plan op het Regionaal Crisisplan en andere
continuïteitsplannen.
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4.
5.
6.

Het zorgcontinuïteitsplan is 1 januari 2014 gereed en vastgesteld door de bestuurder van ‘t
Huis op de W aard’.
Het zorgcontinuïteitsplan wordt 1 x per jaar geëvalueerd en herzien.
Bij essentiële veranderingen wordt het plan opnieuw aan de GHOR overlegd, waarbij
aangegeven wordt wat de veranderingen behelzen.

Artikel 4. Informatiemanagement
1.

2.

GHOR4all
a. De GHOR heeft de webapplicatie GHOR4all aangeschaft. Deze applicatie geeft (ook
ten tijde van een grootschalig incident of crisis) een actueel overzicht van alle
zorginstellingen in de regio (geografische ligging, aantal bewoners, stand van zaken
continuïteitsplan, etc.).
b. De GHOR onderhoudt en beheert deze applicatie.
c. De zorginstelling vult de webapplicatie met haar gegevens en houdt deze up to date.
Hiertoe ontvangt zij elk half jaar een emailbericht van de GHOR. Grote tussentijdse
mutaties – door nieuwbouw / verbouw – worden op eigen initiatief verwerkt in
GHOR4all.
Slachtofferinformatie
Informatie over slachtoffers onder bewoners van ‘t Huis op de W aard’, wordt op verzoek van
de GHOR verstrekt door ‘t Huis op de W aard’. Deze informatie omvat ten minste de aantallen
slachtoffers inclusief de triagecategorieën. Deze informatie loopt via de HSGHOR (Hoofd
Sectie GHOR).

Artikel 5. Gang van zaken ten tijde van een incident
1.

2.

3.

4.

2

Wanneer er een grootschalig incident plaatsvindt binnen ‘t Huis op de W aard’, informeert de
hoogst aanwezige leidinggevende binnen de instelling terstond de meldkamer, die op haar
beurt de GHOR informeert.
Wanneer er een grootschalig incident plaatsvindt buiten ‘t Huis op de Waard’, waarbij ‘t Huis
op de W aard’ te maken krijgt met de gevolgen van het incident, informeert de GHOR terstond
2
de hoogst aanwezige leidinggevende binnen ‘t Huis op de W aard’ .
De operationele samenwerking ten tijde van een grootschalig incident krijgt vorm door middel
van overleg tussen de (HS)GHOR en de voorzitter van het crisisteam van ‘t Huis op de
Waard’. Hierbij maakt de GHOR gebruik van de opschalingstructuur binnen de
multidisciplinaire rampenbestrijding (GRIP, Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdingsprocedure).
De GHOR stemt af met andere zorginstellingen en andere disciplines (brandweer, politie,
gemeente, etc.)

Het telefoonnummer van ‘t Huis op de Waard is te vinden in GHOR4all.
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5.

6.

‘t Huis op de Waard’ blijft ook tijdens een grootschalig incident verantwoordelijk voor de
continuïteit van verantwoorde zorg en de veiligheid van de cliënten en medewerkers. Acties
die nodig zijn om dit te waarborgen, worden door ‘t Huis op de W aard’ zelf uitgevoerd
(bijvoorbeeld het regelen van extra personeel).
Binnen ’t Huis op de W aard’ is de procedure van melding, alarmering en opschaling als volgt –
op hoofdlijnen geregeld.
Melding
Dag situatie: bij receptie
Avond - nacht situatie: melding intern overslaan, meteen 112 bellen
Alarmering:
Dag situatie: hoofd BHV, MT lid
Avond – nacht situatie: Alarmering naar 112 + MT lid
Opschaling
Dag situatie: MT lid belt directie, indien nodig 112
e
Avond – nacht situatie: indien nodig 1 rij mensen bellen van interne telefooncirkel, vervolgens
e
e
2 en 3 rij mensen.
Deze werkwijze is vastgelegd in het BHV ontruimingsplan.

Artikel 6. Opleiden, trainen en oefenen
1.
2.
3.

‘t Huis op de Waard’ draagt er zorg voor dat de functionarissen die een specifieke rol hebben
bij een grootschalige inzet binnen de eigen instelling, zijn opgeleid, getraind en geoefend.
(Delen van) het zorgcontinuïteitsplan wordt 2 x per jaar beoefend.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een oefeninstrument van de GHOR.
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Artikel 7. Evaluatie van een grootschalig incident of oefening waar de GHOR bij
betrokken is
1.

2.

Wanneer er binnen ‘t Huis op de W aard’ een grootschalig incident heeft plaats gevonden, of
wanneer er door de medewerkers van ‘t Huis op de Waard’ is geoefend, wordt dit door de
instelling zelf geëvalueerd. De evaluatie, inclusief aanbevelingen ter verbetering van de
bestaande plannen binnen ‘t Huis op de Waard’, wordt overlegd aan de GHOR. De GHOR
bekijkt deze evaluaties op mogelijke terugkerende thema’s en bespreekt dit in relevante
gremia (zie artikel 2) en/of verwerkt dit zo mogelijk in toekomstige oefeningen / oefencycli.
Een grootschalig incident wordt meestal ook op regionaal niveau geëvalueerd door de GHOR
of de VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden). Informatie die ten behoeve van
laatstgenoemde evaluatie nodig is, wordt op verzoek van de GHOR aangeleverd door ‘t Huis
op de W aard’.

Artikel 8. Gebruik overeenkomst
1.

2.

Indien de uitvoering van deze overeenkomst bij een van de partijen vragen oproept, of indien
partijen verschil van inzicht hebben bij de interpretatie van de overeenkomst, treden partijen
met elkaar in overleg, teneinde deze vragen te beantwoorden cq op te lossen.
De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. W anneer een van de partijen
behoefte heeft aan aanpassing dan wel beëindiging van de overeenkomst, treedt hij in overleg
met de andere partij.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op 6 november 2012 te Leiden,

Veiligheidsregio Hollands Midden

‘t Huis op de Waard’

dhr. J.C. Bernsen
directeur publieke gezondheid

dhr. J. Reimerink
bestuurder
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BG.8 A3
Overzicht geneeskundige ketenpartners Verpleeg- en Verzorgingshuizen en
Gehandicaptenzorg Hollands Midden 2012
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Koepel, wonen / thuiszorg
- Rijnzate, Alphen ad Rijn
- Sint Joseph, Alphen ad Rijn
- Zuidervaart, Alphen ad Rijn
- Dillenburg, Leiderdorp
Stichting ActiVite
- De Schutse, Noordwijkerhout
- Hof van Alkemade, Roelofarendsveen
- SassemBourg, Sassenheim (in aanbouw?)
- AgnesStaete, Voorhout
- Liduina, W armond
Koepel, wonen / welzijn / zorg / thuiszorg
- Duinrand, Katwijk
Stichting DSV Woonzorgcentra
- Huize Salem, Katwijk
- Rustoord, Lisse
- De Vlietstede, Rijnsburg
Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak
Zelfstandig, wonen / zorg / verpleeghuis / thuiszorg
Koepel, wonen / zorg / thuiszorg
- Bloemswaard, Hillegom
Stichting HOZO
- Maronia, Hillegom
- Parkwijk, Hillegon
Woon- en zorgcentrum ’t Huis op de
Zelfstandig, woon/zorgcentrum
Waard
Koepel, zorg / wonen / thuiszorg
- Lorentzhof, Leiden
- Rijn en Vliet, Leiden
Libertas Leiden
- Robijnhof, Leiden
- Stichting Van der Willigenhof (thuiszorg)
- Zorgvoorziening Zijloever (thuiszorg)
Kloosterverzorgingshuis Oud Bijdorp
Zelfstandig, verzorging / verpleeghuis / thuiszorg
Koepel, verpleeghuis / zorgcentrum (en ziekenhuis)
- Verpleeghuis Leytenrode
Rijnland zorggroep
- Verpleeghuis Oudshoorn
- Zorgcentrum Noorderbrink
Zorgcentrum Roomburgh
Zelfstandig, zorg / wonen / thuiszorg
Koepel, zorg / wonen / behandeling / gespecialiseerd
in Huntington
- Overduin, Katwijk
- Groenhoven, Leiden
Stichting Topaz
- Haagwijk, Leiden
- Overrhyn, Leiden
- Zuydtwyck, Leiden
- Foreschate, Voorschoten
- ’t Hofflants Huys, Voorschoten
Koepel, verpleeghuis / verzorgingshuis / wonen /
thuiszorg
- De W esterweeren, Bergambacht (HM)
- Borchleen, Schoonhoven (HM)
Vierstroom Zorgring
- De Bovenberghe, Schoonhoven (HM)
- De Liezeborgh, Haastrecht
- Stolwaard, Stolwijk
- Wilgenhoven, Stolwijk

Agendapunt BG.8 Bijlage A B VRHM 08-11-2012

1

Stichting WIJdezorg

Koepel, wonen / zorg / verpleeghuis / thuiszorg
- Aar en Amstel, Nieuwkoop (HM)
- ’t Koethuis, Nieuwkoop (HM)
- Emmaus, Zoeterwoude (HM)

Agendapunt BG.8 Bijlage A B VRHM 08-11-2012

2

Marente
(vh Stichting WWZ-Mariënstaete-Valent)

Zorgcentrum de Zevenster

Zorgpartners Midden Holland

- Driehof, Hazerswoude Dorp
- Rhijndael, Koudekerk ad Rijn
- Jacobus, Oude W etering
- Aarhoeve, Ter Aar
- Woudsoord, W oubrugge
Koepel, verpleeghuis / wonen / zorg / psychogeriatrie
- De W ilbert, Katwijk
- Sint Elisabeth Gasthuishof, Leiden
- Berkhout, Lisse
- Jeroen, Noordwijk
- Vam Wijckerslooth, Oegstgeest
- Gerto, Voorhout
- Mariënhaven/ ’t Baken, W armond
- Mariëngaerde/Mariënweide, Warmond
- Bernardus, Sassenheim
Zelfstandig, verpleeghuis / verzorgingshuis
Koepel, zorgcentra / verpleeghuizen
- Slothoven, Bergambacht
- De Meent, Bodegraven (thuiszorg)
- Vijverhof, Bodegraven
- Boskoop, Boskoop
- Bloemendaal, Gouda
- Gouwestein, Gouda
- Goverwelle, Gouda
- Karnemelksloot, Gouda
- Korte Akkeren, Gouda
- De Riethoek, Gouda
- Ronssehof, Gouda
- Savelberg, Gouda
- De Breeje Hendrick, Lekkerkerk
- Geerestein, Ouderkerk ad IJssel
- Reeuwijk, Reeuwijk
- Sola Gratia, Schoonhoven

Gehandicaptenzorg
Gemiva SVG Groep

Stichting de Haardstee

Ipse de Bruggen
Het Raamwerk

wonen / zorg / behandeling / dagbesteding
208 locaties
4400 cliënten
wonen / zorg
6 locaties en meerdere kleinere woonvormen
200 cliënten
wonen / zorg / behandeling
3 landgoederen / 400 zorglocaties in Zuid Holland
5000 cliënten
diverse woonvormen / zorg
700 cliënten
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BG.8 B1

Overeenkomst
Zorg-Vuldig - Veiligheidsregio Hollands Midden
Ondergetekenden,
de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Hollands Midden, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer J.C. Bernsen, directeur publieke gezondheid, hierna te
1

noemen ‘Veiligheidsregio’ dan wel ‘GHOR’ ,
en
Zorgorganisatie Zorg-Vuldig bv, gevestigd te Leiderdorp, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw G. van Huuksloot, algemeen directeur, hierna te noemen ‘Zorg-Vuldig’ dan wel
‘thuiszorgorganisatie’,
hierna individueel ook te noemen ‘partij’ en gezamenlijk ook te noemen ‘partijen’,
overwegende dat,
-

deze overeenkomst is opgesteld voor die thuiszorgcliënten van ‘Zorg-Vuldig’ waarbij de zorg

-

partijen de behoefte hebben om met elkaar afspraken te maken over de samenwerking in het

niet langer dan 8 uur kan worden uitgesteld;
kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop;
-

-

deze behoefte wordt ingegeven door:
o

het besef dat duidelijkheid over wederzijdse taken het functioneren van beide partijen
bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing ten goede komt

o

het besef dat, hoewel rampen en crises weinig voorkomen, partijen goed voorbereid
moeten zijn en dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise;

de GHOR op basis van de WVr, artikel 1, verantwoordelijk is voor:
o

-

de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens een
grootschalig incident

o de advisering van overheden en organisaties op dit gebied
de thuiszorgorganisatie verantwoordelijk is voor het leveren van kwalitatief goede zorg, onder
alle omstandigheden

komen het volgende overeen.

1

GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR kan gezien worden als een
uitvoeringsorgaan van de Veiligheidsregio. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van
rampenbestrijding en crisisbeheersing is een van de wettelijke taken van de Veiligheidsregio.
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Artikel 1. Onderwerp en doel overeenkomst
1. Deze overeenkomst heeft tot doel om samenwerkingsafspraken vast te leggen die partijen
met elkaar aangaan in het kader van de rampenbestrijding en de voorbereiding daarop.
2. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele taken en verantwoordelijkheden van partijen,
waarbij de vigerende wet- en regelgeving uitgangspunt is.
3. De afspraken worden gemaakt op hoofdlijnen, teneinde niet bij elke verandering de
overeenkomst aan te hoeven passen.

Artikel 2. Voorbereidend overleg
1. De GHOR initieert bestuurlijk overleg en kennisbijeenkomsten, met als doel de voorbereiding
van thuiszorgorganisaties en zorginstellingen op de rampenbestrijding en crisisbeheersing te
bevorderen. Voor dit overleg c.q. deze bijeenkomsten worden de bestuurders respectievelijk
de operationele medewerkers uitgenodigd van alle thuiszorginstellingen en zorginstellingen
van de verpleeg- en verzorgings- en gehandicaptensector uit de regio Hollands Midden.
2. Deze gremia komen afhankelijk van de behoefte, doch tenminste 1x per jaar, bijeen.

Artikel 3. Zorgcontinuïteit
1. Ten behoeve van de zorgcontinuïteit ten tijde van een grootschalig incident of crisis, stelt
‘Zorg-Vuldig’ een zorgcontinuïteitsplan op.
2. Dit plan omvat minimaal de volgende onderwerpen:
•

evacueren van cliënten

•

tekort aan personeel

•

uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT middelen

•

uitbraak infectieziekten

3. Het zorgcontinuïteitsplan wordt door ‘Zorg-Vuldig’ overlegd aan de GHOR, die op haar beurt
adviseert over inhoud en aansluiting van het plan op het Regionaal Crisisplan en andere
continuïteitsplannen.
4. Het zorgcontinuïteitsplan is 1 januari 2014 gereed en vastgesteld door de directie van ‘ZorgVuldig’.
5. Het zorgcontinuïteitsplan wordt 1 x per jaar geëvalueerd en herzien.
6. Bij essentiële veranderingen wordt het plan opnieuw aan de GHOR overlegd, waarbij
aangegeven wordt wat de veranderingen behelzen.
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Artikel 4. Informatiemanagement
1. GHOR4all
a. De GHOR heeft de webapplicatie GHOR4all aangeschaft. Deze applicatie geeft (ook
ten tijde van een grootschalig incident) een actueel overzicht van alle zorg verlenende
organisaties in de regio.
b. De GHOR onderhoudt en beheert deze applicatie.
c. De zorginstelling vult de webapplicatie met haar gegevens en houdt deze up to date.
Hiertoe ontvangt zij elk half jaar een emailbericht van de GHOR.
2. Overzicht cliënten
Het bestand van cliënten die thuiszorg ontvangen is te wisselend om op te nemen in de
landelijke webapplicatie GHOR4all. Om dit te ondervangen hanteert ‘Zorg-Vuldig’ een
systeem dat - op verzoek van de GHOR - op elk moment een actueel overzicht met
adresgegevens kan genereren van cliënten die in het effectgebied van een ramp of crisis
wonen, en die niet-uitstelbare zorg behoeven.
3. Slachtofferinformatie
Informatie over slachtoffers onder de cliënten van ‘Zorg-Vuldig’, wordt op verzoek van de
GHOR verstrekt door ‘Zorg-Vuldig’. Deze informatie loopt via de HSGHOR (Hoofd Sectie
GHOR).

Artikel 5. Gang van zaken ten tijde van een incident
1. Wanneer er een grootschalige ramp of crisis plaatsvindt binnen het werkgebied van ‘ZorgVuldig’, waarbij cliënten van ‘Zorg-Vuldig’ te maken kunnen krijgen met de gevolgen van het
2

incident, informeert de GHOR de hoogst aanwezige leidinggevende binnen ‘Zorg-Vuldig’ .
2. De operationele samenwerking ten tijde van een grootschalig incident krijgt vorm door middel
van overleg tussen de (HS)GHOR en hoogst aanwezige leidinggevende van ‘Zorg-Vuldig’.
Hierbij maakt de GHOR gebruik van de opschalingstructuur binnen de multidisciplinaire
rampenbestrijding (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure).
3. De GHOR stemt af met andere zorginstellingen en andere disciplines (brandweer, politie, etc.)
4. ‘Zorg-Vuldig’ blijft ook tijdens een grootschalig incident verantwoordelijk voor de continuïteit
van verantwoorde zorg en de veiligheid van haar medewerkers. Acties die nodig zijn om dit te
waarborgen, worden door ‘Zorg-Vuldig’ zelf uitgevoerd (bijvoorbeeld het regelen van extra
personeel).
5. Wanneer onder bepaalde omstandigheden de intramurale zorgvraag stijgt en extramurale
zorgvraag daalt, bijvoorbeeld bij uitbraak van een infectieziekte, kan de GHOR bemiddelen bij
de inzet van verpleegkundig personeel van ‘Zorg-Vuldig’ in een intramurale instelling.

2

Het telefoonnummer van ‘Zorg-Vuldig’ is te vinden in GHOR4all.
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Artikel 6. Opleiden, trainen en oefenen
1. ‘Zorg-Vuldig’ draagt er zorg voor dat de functionarissen die een specifieke rol hebben bij een
grootschalige inzet binnen de eigen instelling, zijn opgeleid, getraind en geoefend.
2. (Delen van) het zorgcontinuïteitsplan wordt 2 x per jaar beoefend.
3. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een oefeninstrument van de GHOR.

Artikel 7. Evaluatie van een grootschalig incident of oefening waar de GHOR bij
betrokken is
1. Wanneer er binnen het werkgebied van ‘Zorg-Vuldig’ een grootschalige ramp of crisis heeft
plaats gevonden, of wanneer er door de medewerkers van ‘Zorg-Vuldig’ is meegedaan aan
een grootschalige geoefend, wordt dit door de instelling zelf geëvalueerd. De evaluatie,
inclusief eventuele aanbevelingen ter verbetering van de bestaande plannen binnen ‘ZorgVuldig’, wordt overlegd aan de GHOR. De GHOR bekijkt deze evaluaties op mogelijke
terugkerende thema’s en bespreekt dit in relevante gremia (zie artikel 2) en/of verwerkt dit zo
mogelijk in toekomstige oefeningen / oefencycli.
2. Een grootschalig incident wordt meestal ook op regionaal niveau geëvalueerd door de GHOR
of de VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden). Informatie die ten behoeve van
laatstgenoemde evaluatie nodig is, wordt op verzoek van de GHOR aangeleverd door ‘ZorgVuldig’.
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Artikel 8. Gebruik overeenkomst
1. Indien de uitvoering van deze overeenkomst bij een van de partijen vragen oproept, of indien
partijen verschil van inzicht hebben bij de interpretatie van de overeenkomst, treden partijen
met elkaar in overleg, teneinde deze vragen te beantwoorden cq op te lossen.
2. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. W anneer een van de partijen
behoefte heeft aan aanpassing dan wel beëindiging van de overeenkomst, treedt hij in overleg
met de andere partij.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op 6 november 2012 te Leiden,

Veiligheidsregio Hollands Midden

Zorg-Vuldig

de heer J.C. Bernsen
directeur publieke gezondheid

mevrouw G. van Huuksloot
algemeen directeur
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BG.8 B2
Overzicht geneeskundige ketenpartners Thuiszorgorganisaties Hollands
Midden 2012

Thuiszorg
IZO Thuiszorg

Werkgebied: Alphen ad Rijn

Profzorg Thuiszorg Voorschoten

Werkgebied: Voorschoten

TSN Thuiszorg Service Nederland

Werkgebied: landelijk (ook vestiging in Leiden)

Zorg-vuldig

Werkgebied: Zuid Holland Midden en Noord
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