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Jaarplan 2010 Multidisciplinaire Operationele Planvorming

Betreft

Het jaarplan Multidisciplinaire Operationele Planvorming (MDOP) 2010 is opgesteld
met als doel inzichtelijk te maken welke activiteiten de werkgroep MDOP in 2010
gaat ontplooien. In een duidelijk overzicht is aangeven welke plannen in 2010
opgesteld dan wel herzien gaan worden en welke plannen pas in 2011 opgepakt
gaan worden.

M. Zonnevylle
Ter kennisneming.

Criteria voor prioritering
Op basis van informatie van de gemeenten is een lijst opgesteld van objecten of
inrichtingen waarvoor in 2010 een rampbestrijdingsplan opgesteld of herzien dient te
worden. Gegeven de beperking van de personele capaciteit van de deelnemende
hulpverleningsdiensten is een prioritering aangebracht in deze lijst.
Voor het bepalen van de prioriteit voor de uitvoering van deze lijst zijn de volgende
criteria onderzocht en gewogen:
•
Een wettelijke verplichting;
•
De bestuurlijke wenselijkheid cq. reeds bestuurlijke gedane toezeggingen;
•
Een operationele noodzakelijkheid dan wel wenselijkheid.
De beschikbare capaciteit is minder dan de benodigde capaciteit waardoor een
aantal plannen doorgeschoven dienen te worden naar 2011.
Plan De Leeuwenhoek
In 2010 zal door de gemeente Leiden een aanvang gemaakt worden voor een
actualisatie van de (contact)gegevens in het plan ‘De Leeuwenhoek’ waarna in 2011
samen met de werkgroep MDOP een grondige aanpassing van het plan zal
plaatsvinden conform de opmerkingen komende uit de provinciale toetsing.
Financiële / formatieve consequenties
Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en formatie.
Deze formatie wordt gevonden binnen de Regionale Brandweer Hollands Midden,
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, GHOR en politie Hollands Midden, als ook
binnen de gemeenten waar het betreffende object of gebied gelegen is.
Behandeling in het Dagelijks Bestuur
In haar vergadering van 4 maart jl. is door één van de DB-leden de wens geuit de
herziening van het plan Chloortransport in 2010 op te pakken i.p.v. 2011 en de
herziening van de incidentbestrijdingsplannen Braassemermeer en Kagerplassen
door te schuiven naar 2011. Het DB heeft de portefeuillehouder crisisbeheersing
verzocht de mogelijkheden van een dergelijke herprioritering te onderzoeken. Het
DB heeft hierbij besloten de portefeuillehouder crisisbeheersing te mandateren het
jaarplan Multidisciplinaire Operationele Planvorming vast te stellen.
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