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2. Toelichting
Door de RDOG is een onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een sms-alert bij reanimatie te
implementeren. Dit zou mogelijk leiden tot een grotere overlevingskans van de patiënt. In het ABRDOG is reeds een presentatie gehouden over dit onderzoek. Omdat er vanuit de gemeentebesturen
veel vragen komen over dit onderzoek, wordt de presentatie ook gegeven in de AB-vergadering.
De conclusies van het onderzoek zijn:
het is te vroeg om het systeem nu al te implementeren;
er zijn hoge kosten aan een systeem verbonden dat nog geen bewezen nut heeft;
er is wel meerwaarde in vergroten kennis en bereidwilligheid;
het is beter te investeren in voorlichting en campagnes om hetzelfde doel te bereiken.
Een nadere toelichting op het onderzoek wordt gepresenteerd in de AB-vergadering.
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2. Toelichting
Bij de bestrijding van calamiteiten komen al snel veel partijen in beeld. Dit zijn niet alleen de
traditionele hulpverleningsdiensten, maar ook steeds meer bedrijven uit de vitale sectoren en andere
organisaties. De Veiligheidsregio Hollands Midden ziet het als haar taak om deze partners in
veiligheid met elkaar te verbinden en de samenwerking te bevorderen. Deze taak sluit aan bij het
beleidsplan 2012 - 2015 van de VRHM, waarin gesteld wordt dat de focus in deze periode ligt op het
versterken van de generieke crisisorganisatie. De samenwerking met partners is hierbij als één van de
vier prioriteiten gesteld om daartoe te komen.
Op dit moment worden twee convenanten opgesteld/voorbereid om de samenwerking met deze
partijen vorm te geven/ verbeteren; een convenant met de netbeheerders van gas en elektriciteit en
een convenant met de twee milieudiensten in Hollands Midden.
Convenant ‘Gas en elektriciteit’
De netbeheerders van gas en elektriciteit hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor een
adequate crisispreparatie en crisisrespons. De veiligheidsregio is in het kader van de vitale
infrastructuur verantwoordelijk voor het maken van concrete afspraken met de vitale sectoren om
gezamenlijk te komen tot een adequate crisispreparatie, respons en nazorg bij een uitval of verstoring
van de vitale voorziening. De netbeheerders zijn hiermee een belangrijke crisispartner van de
veiligheidsregio inzake gas- en/of elektriciteitsgerelateerde incidenten.
Om de samenwerking met de netbeheerders vorm te geven, wordt de door het Veiligheidsberaad
ontwikkelde modelconvenant ‘Gas en elektriciteit’ als basis gebruikt. De afspraken in dit
modelconvenant gaan over de wijze van samenwerking en de specifieke rol van de netbeheerder bij
incidenten. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het herstel bij gas- en elektriciteitgerelateerde
incidenten, zoals een grote stroomstoring of een gaslek. Ook worden afspraken gemaakt over
bescherming van kwetsbare gas- en elektriciteitslocaties.
Convenant ‘Milieudiensten’
De Omgevingsdienst West-Holland (tot 1 januari 2012 Milieudienst West-Holland) en de Milieudienst
Midden-Holland hebben onlangs, onder andere naar aanleiding van de brand in Moerdijk eerder dit
jaar, gezamenlijk de Brandweer / Veiligheidsregio Hollands Midden benaderd voor het maken van
samenwerkingsafspraken inzake incidentbestrijding. De samenwerking met de milieudiensten gaat
echter verder dan enkel bij incidentbestrijding. De milieudiensten delen deze mening en men heeft de
ambitie uitgesproken om met de VRHM samenwerkingsafspraken te willen maken aangaande risicoen crisisbeheersing.
Samenwerking bij incidentbestrijding
Tijdens een calamiteit kan een milieudienst de veiligheidsregio voorzien van actuele informatie over
de getroffen en/of bedreigde inrichting(en). Het betreft informatie over de werkzaamheden die binnen
de inrichting worden verricht, de aanwezige installaties en de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen. Met deze informatie kunnen de crisisteams en de afzonderlijke kolommen de inzettactiek
bepalen en/of aanpassen.
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De belangrijkste werkzaamheden van de milieudiensten liggen vooral in een adviserende rol tijdens
een calamiteit en in het nazorgtraject, zoals bij een incident met gevaarlijke stoffen,
bodemverontreiniging (denk aan Moerdijk) en asbestsanering. Met betrekking tot gevaarlijke stoffen
kan de milieudienst aangeven welke gevaarlijke stoffen voor de inrichting zijn aangemeld. Tevens kan
geadviseerd worden om eventuele andere instanties in te schakelen, waaronder de waterschappen.
Anderzijds willen de milieudiensten graag door de veiligheidsregio geïnformeerd worden bij
calamiteiten in inrichtingen. Een calamiteit in een inrichting kan namelijk consequenties hebben ten
aanzien van de milieuvergunning of melding. Een vroegtijdige alarmering van de milieudienst is hierbij
zeer wenselijk.
Samenwerking bij risicobeheersing
Naast de samenwerking bij incidenten werken de milieudiensten en de veiligheidsregio samen op het
gebied van vergunningverlening en handhaving van reeds verleende milieuvergunningen en
meldingen. Deze samenwerking vindt al plaats, maar de milieudiensten en de brandweer hebben
aangegeven deze werkafspraken te willen borgen en tevens te willen uitbreiden.
Samenwerking bij planvorming
De milieudiensten beschikken over veel relevante informatie en kennis die van grote meerwaarde
kunnen zijn bij het ontwikkelen van rampbestrijdingsplannen, calamiteitenplannen enz. De
milieudiensten worden door de veiligheidsregio al regelmatig betrokken bij de totstandkoming van
dergelijke plannen. Zo is Omgevingsdienst West-Holland op dit moment nauw betrokken bij de
ontwikkeling van een plan voor het Bio Science Park te Leiden. Het borgen van deze samenwerking is
wenselijk.

3. Implementatie en communicatie
Het opstellen, voorbereiden en implementeren van convenanten gebeurd conform de door de VD
vastgestelde projectopdrachten/ -planningen. Hierbij vindt nauwe samenwerking plaats tussen de
kolommen van de veiligheidsregio en de desbetreffende partners.
Voor een praktische vertaling van de ‘warme’ afspraken in het convenant wordt een informatiekaart
opgesteld voor alle crisisteams van de veiligheidsregio en van de desbetreffende partners. Een
dergelijke informatiekaart bevat in elk geval de bijzonderheden ten aanzien van:
- Crisisstructuur;
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- Alarmering;
- Op- en afschaling;
- Leiding en coördinatie;
- Informatievoorziening;
- Crisiscommunicatie;
- Regeling liaison / participatie crisisteams;
- Eventuele bijzondere informatieproducten en resources.

4. Bijlagen
N.v.t.
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2. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 26 januari jl. ingestemd met het convenant met
DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service). Hierin zijn afspraken opgenomen over het
verzorgen van noodcommunicatie voor de veiligheidsregio. Met dit convenant kan de veiligheidsregio
(snel) een beroep doen op de diensten die deze stichting kan leveren.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, bij brief van 5 september 2007, de
doelstellingen van DARES onderschreven en ziet een toegevoegde waarde in de voorzieningen die
DARES kan leveren ten behoeve van de rampenbestrijdingsorganisatie. In het kader van de
noodcommunicatie adviseert de minister de veiligheidsregio’s afspraken te maken over de eventuele
inzet van radiozendamateurs. De samenwerking met DARES sluit tevens aan op de focus van het
beleidsplan 2012 - 2015 van de VRHM, waarvan de samenwerking met partners één van de
prioriteiten is tot het versterken van de generieke crisisorganisatie.
Stichting DARES stelt zich ten doel de kennis en kunde van gelicenseerde radiozendamateurs en
geregistreerde luisteramateurs inzetbaar te maken en te houden voor het ondersteunen van
professionele hulpverleningsdiensten bij de communicatie tijdens de bestrijding van rampen en andere
grootschalige incidenten op nationaal en internationaal niveau.
De inzet van de stichting kan op verschillende niveaus toepassing hebben. Hierbij valt te denken aan
een terugvaloptie bij uitval van mobiele of vaste telefonie en C2000. Men is in staat spraak en data
communicatie te verzorgen tussen meerdere punten. DARES is zelfredzaam door gebruik van eigen
zend- en ontvangstapparatuur, auto’s en energievoorziening. Als alle communicatiemiddelen zijn
uitgevallen is DARES vrijwel altijd in staat om op een gestructureerde manier te communiceren tussen
meerdere locaties
Concreet zal DARES in onze regio als laatste redmiddel kunnen fungeren in het geval communicatie
en verbindingen wegvallen. Hierbij zullen de zendamateurs ingezet worden voor het verzorgen van
communicatie tussen eenheden in het veld, CoPI, ROT, (R)BT en gemeentelijke actiecentra. Ook het
verzorgen van communicatie tussen de lokale overheid en burgers behoort tot de inzetmogelijkheden.
DARES kan dus ingezet worden als back-up voor iedere vorm van (dreigende) communicatie storing
maar ook bij andere scenario’s zoals overstroming, stroomstoring en ICT-uitval.
Zowel DARES en Defensie bieden diensten aan die betrekking hebben op noodcommunicatie. Beide
partijen zijn echter geen ‘concurrenten’ van elkaar, ze kunnen elkaar zelfs goed aanvullen. Op verzoek
van de VRHM ontwikkelen beide partijen op dit moment een gezamenlijke presentatie en
informatiekaart ‘Noodcommunicatie’, waarmee voor de crisisfunctionarissen van de VRHM duidelijk
wordt wat men van beide partijen kan verwachten.
Op basis van het convenant wordt een actielijst opgesteld, met daarin de acties die nodig zijn voor het
(regiospecifiek) implementeren en beheren van de afspraken uit het convenant. Per actiepunt wordt
benoemd wie de eigenaar is en wanneer de actie gerealiseerd dient te zijn.
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De belangrijkste actiepunten die voortvloeien uit het convenant hebben betrekking op:
• Het leren kennen van elkaars organisatie en de inzetmogelijkheden van DARES voor de
veiligheidsregio;
• De alarmering van DARES via de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg;
• Het verstrekken van legitimatiemiddelen aan DARES, regio Hollands Midden;
• Gezamenlijk ontwikkelen van een informatiekaart ‘Noodcommunicatie’ in samenwerking met
Defensie, waarin inzetmogelijkheden en procedures omschreven worden;
• Treffen van voorbereidingen voor een DARES inzet (zie aandachtspunten / risico’s);
• Het betrekken van DARES bij relevante oefeningen (is met MDOTO afgestemd).
In beginsel wordt bij een DARES inzet gebruik gemaakt van de apparatuur en faciliteiten die de
deelnemers zelf bezitten. Uit oefeningen in het verleden bij andere veiligheidsregio’s i.s.m. Defensie
blijkt dat het treffen van voorbereidingen voor een inzet van DARES van grote meerwaarde is. De
permanente beschikbaarheid van faciliteiten (werkplekken, masten, antennes e.d.) op kritische
plaatsen binnen de veiligheidsregio verbetert de responsetijd, maar ook de mogelijke breedte van een
DARES inzet.
Bij de uitwerking en implementatie van het convenant komen de veiligheidsregio en DARES overeen
welke voorbereidingen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden getroffen worden, waarbij de
veiligheidsregio de hieruit voortvloeiende kosten draagt. Deze kosten worden door DARES geschat op
een bedrag tussen de € 6000 en € 7000. De directeur VRHM zal hiervoor met DARES een passende
regeling treffen

3. Implementatie en communicatie
Implementatie
DARES is voor vele functionarissen van de veiligheidsregio een onbekende stichting. Het kennen van
deze organisatie en haar inzetmogelijkheden is essentieel voor het effectief kunnen benutten van de
diensten die DARES aanbiedt. Daar DARES en Defensie beiden diensten aanbieden op het gebied
van noodcommunicatie, hebben beide partijen het initiatief genomen om gezamenlijk één presentatie
over noodcommunicatie voor te bereiden. Deze presentie belicht de inzetmogelijkheden van beide
partijen, waarbij o.a. ook duidelijk wordt gemaakt dat beide partijen elkaar uitstekend kunnen
aanvullen en men dus geen concurrent van elkaar is.
Daarnaast wordt met een aantal eindgebruikers in samenwerking met DARES en Defensie een
informatiekaart ‘Noodcommunicatie’ opgesteld. Met deze informatiekaart hebben alle functionarissen
van de crisisteams overzichtelijk wat de (inzet)mogelijkheden van Defensie en DARES zijn ten
aanzien van noodcommunicatie.
Communicatie
Voor de nieuwsbrieven van de veiligheidsregio en de kolommen en voor de regionale / lokale pers
wordt een persbericht opgesteld, zoals dit ook is gebeurd met de convenanten ‘Drinkwater’ en
‘Crisispartners Waterhulpverlening’.

4. Bijlagen
‘Convenant DARES - VRHM’, versie 0.45
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Convenant DARES - VRHM
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheids- en Politieregio Hollands Midden en
stichting DARES voor het verzorgen van radiocommunicatie ten tijde van crisis

Partijen
A. De Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de
veiligheidsregio, H.J.J. Lenferink
B. De Politieregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de korpsbeheerder, H.J.J. Lenferink
C. Stichting ‘Dutch Amateur Radio Emergency Service’ (DARES), vertegenwoordigd door de voorzitter
van het bestuur, A. Leisink

Hierna als partijen respectievelijk te noemen
A. Veiligheidsregio
B. Politieregio
C. DARES

Gelet op
-

De verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio voor adequate communicatie tijdens rampen en
crisissituaties;

-

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de veiligheidsregio’s
d.d. 7 september 2007, kenmerk 2007-0000309959.

Overwegende, dat
-

DARES de kennis en kunde en middelen van de door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs
inzetbaar kan maken voor de ondersteuning van de communicatie tijdens rampen en
crisiscommunicatie.

Komen overeen:
Algemeen
Artikel 1

Doel
Partijen leggen afspraken vast over de ondersteuning door DARES bij het verzorgen van
radiocommunicatie bij een ramp, crisis of grootschalig incident, zulks binnen de
doelstellingen van de stichting DARES te Leiden.
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Artikel 2

Toepassingsbereik
Onder ondersteuning door DARES bij het verzorgen van radiocommunicatie wordt verstaan
het creëren van een situatie, waarin de communicatie tussen hulpverleners, bevolking,
overheid of andere relevante organisaties kan verlopen via technische voorzieningen die
door de deelnemers van DARES, zonder tussenkomst van derden en onafhankelijk van de
reguliere energievoorziening of communicatie-infrastructuur, operationeel worden gemaakt.

Preparatie
Artikel 3

Aanspreekpunt
Het primaire aanspreekpunt voor de veiligheidsregio is de DARES regiocoördinator Hollands
Midden. Indien dit wijzigt, wordt de veiligheidsregio daar direct van op de hoogte gesteld.

Artikel 4

Planvorming
De veiligheidsregio informeert het Stichtingsbestuur van DARES over de voor DARES
relevante ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.

Artikel 5

Opleiden, trainen en oefenen
-

Partijen maken capaciteit vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen van scenario’s ten
behoeve van opleiden, trainen en oefenen, het voorbereiden en evalueren van
oefeningen en het implementeren van verbeterpunten.
Partijen organiseren oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig oefenbeleid en
de planning hiervan op elkaar af.

Alarmering en inzet
Artikel 6

Verzoek tot inzet
DARES wordt uitsluitend ingezet op verzoek en door tussenkomst van de veiligheidsregio.
Deze alarmering kan uitsluitend gedaan worden op verzoek van de Operationeel Leider (OL)
van het Regionaal Operationeel Team of diens plaatsvervanger.

Artikel 7

Alarmering
De veiligheidsregio alarmeert DARES via de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg (LMAZ).
Het LMAZ alarmeert volgens overeengekomen convenant de stichting DARES. DARES
neemt daarop contact op met de veiligheidsregio en stemt af welke inzet gewenst is.

Artikel 8

Communicatiestructuren
Op verzoek van de veiligheidsregio levert DARES standaard ‘open voice communicatie’ en
‘datacommunicatie’ op de voor de zendamateurs ter beschikking staande frequentiebanden
en modulatietechnieken met de daarvoor standaard ter beschikking staande middelen. Het
aanbrengen van additionele, specifieke structuren (waaronder beveiligde
communicatielijnen) wordt na onderlinge overeenkomst door de veiligheidsregio bekostigd.

Artikel 9

Leiding en verantwoordelijkheid
-

-

Conform het ‘Regionaal Crisisplan’ van de veiligheidsregio is de Brandweer
verantwoordelijk voor het waarborgen van optimale verbindingen tussen de eenheden in
het veld, de multidisciplinaire operationele organen (Commando Plaats Incident en
Regionaal Operationeel Team) en het (Regionaal) Beleidsteam. De inzet van DARES
voor het verzorgen van deze verbinding in de vorm radiocommunicatie valt daarmee in
beginsel onder de leiding en verantwoordelijkheid van de hoogst leidinggevende van de
brandweer, tenzij op dat moment anders wordt besloten.
De inzet van DARES voor het verzorgen van radiocommunicatie tussen burgers
onderling of tussen burgers en lokale overheid is onder leiding en verantwoordelijkheid
van de lokale overheid.
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Overige afspraken
Artikel 10

Verzekering
-

-

Artikel 11

Als een deelnemer van DARES wordt ingezet ten behoeve van de
rampenbestrijdingsorganisatie, als bedoeld in artikel 1c, sub 2 van de Wet
rechtspositionele voorziening rampbestrijders, kan hij zo nodig een beroep doen op de
voorzieningen die deze wet ‘aan rampbestrijders in buitengewone omstandigheden
toekent’.
Indien een deelnemer van DARES wordt ingezet voor een situatie die niet bedoeld is als
in artikel 1c, sub 2 van de Wet rechtspositionele voorziening rampbestrijders, kan hij zo
nodig beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de veiligheidsregio. Dit
laatste is alleen het geval als de geleden schade een gevolg is van handelingen die op
basis van dit convenant plaatsvinden.

Onkostenvergoeding deelnemers
Deelnemers van DARES ontvangen geen onkostenvergoeding. Zij verlenen hun diensten om
niet. Tijdens een inzet zullen zij wel meedraaien met de normale logistieke voorzieningen
van de veiligheidsregio.

Artikel 12

Legitimatiemiddelen DARES
Ten tijde van een DARES-inzet op verzoek van de veiligheidsregio, draagt de
veiligheidsregio zorg voor de juiste legitimatiemiddelen voor de ingezette deelnemers van
DARES.

Artikel 13

Geheimhoudingsverklaring
Conform artikel 2:5 van de ‘Algemene wet bestuursrecht’ en artikel 7 van de ‘Wet
politiegegevens’ is een deelnemer van DARES verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie, waarvan zij door het uitoefenen van de werkzaamheden kennis
krijgt, in het bijzonder de informatie die door middel van de zendapparatuur wordt verspreid.
DARES neemt deze wetgeving op in haar Huishoudelijk Reglement en draagt bij een
DARES-inzet tevens zorg voor de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door
alle ingezette deelnemers.

Artikel 14

Benodigde (technische) middelen
In beginsel wordt bij een DARES-inzet gebruik gemaakt van de apparatuur en faciliteiten die
de deelnemers persoonlijk bezitten. Voor de snelheid van optreden, die onder bijzondere
omstandigheden vereist is, draagt de veiligheidsregio zorg voor één of meerdere
geprepareerde werkruimten voor DARES. Partijen komen nader overeen welke ruimte(n) en
middelen door de veiligheidsregio ter beschikking worden gesteld.

Uitwerking
Artikel 15

Uitwerkingsvoorstellen
-

-

Artikel 16

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit
samenwerkingsconvenant wordt een actielijst opgenomen. Deze actielijst is een
dynamisch document en wordt jaarlijks, of vaker indien één van beide partijen daartoe
verzoekt geactualiseerd. Dit gebeurt door middel van een gezamenlijk overleg tussen
(de vertegenwoordigers van de) directies van de partijen. Daar waar partijen het nodig
achten zal de actielijst worden aangepast.
Voor de crisisfunctionarissen van de veiligheidsregio en voor DARES wordt gezamenlijk
een informatiekaart opgesteld, waarin de inzetmogelijkheden van DARES en
operationele samenwerkingsafspraken worden omschreven.

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken uit dit
samenwerkingsconvenant, tenzij anders wordt overeengekomen.
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Artikel 17

Bekendmaking
Partijen dragen zorg voor bekendmaking van dit convenant binnen hun organisaties en
ondersteunen elkaar hierbij.

Artikel 18

Inwerkingtreding en looptijd
- Dit samenwerkingsconvenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit
document genoemde partijen en geldt voor onbepaalde tijd.
- Iedere vier jaar wordt de actualiteitswaarde van het convenant door de partijen
beoordeeld, of eerder indien verandering in wetgeving hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 19

Wijziging of beëindiging
- Indien één (of meerdere) van de partijen het noodzakelijk acht wijzigingen in de
afspraken binnen dit convenant aan te brengen, treden de partijen hiertoe met elkaar in
overleg.
- Iedere partij kan de in dit samenwerkingsconvenant gemaakte afspraken beëindigen. Zij
doet dit door middel van een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de andere
partijen, waarna de partijen met elkaar in overleg treden.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te …………….. op ……………..

Veiligheidsregio Hollands Midden

Politieregio Hollands Midden

Voorzitter Veiligheidsbestuur, H.J.J. Lenferink

Korpsbeheerder, H.J.J. Lenferink

Stichting DARES

Voorzitter van het bestuur, A. Leisink

Bijlagen
Bijlage 1:

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de veiligheidsregio’s d.d. 7 september 2007,
kenmerk 2007-0000309959.
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Bijlage 1: Brief van de minister van BZK aan de veiligheidsregio’s (7 september 2007)
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2.

Toelichting

Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 26 februari jl. de werkplannen 2012 van de
multidisciplinaire werkgroepen Operationele Planvorming (MDOP), Opleiden, Trainen en Oefenen
(MDOTO) en Informatievoorziening (MDI) vastgesteld.
Algemeen
De werkplannen van drie van de multidisciplinaire werkgroepen die in de veiligheidsregio Hollands
Midden actief zijn, worden hierbij ter vaststelling aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.
De veiligheidsregio Hollands Midden kent diverse structurele multidisciplinaire werkgroepen:
operationele planvorming (MDOP), Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO), Informatievoorziening
(MDI) en Communicatie (MDC). Dit jaar zal de nieuwe multidisciplinaire werkgroep Advisering
Risicobeheersing starten, waarin de projectgroep Evenementen (regionaal evenementenbeleid)
mogelijk zal opgaan. Ook kent de VRHM projectgroepen, werkgroepen met een tijdelijk karakter, zoals
de projectgroep Crisisplan.
De werkplannen bevatten de activiteiten van de multidisciplinaire werkgroepen in het jaar 2012 en
geven invulling aan de activiteiten die in het regionaal beleidsplan zijn vastgesteld. De werkplannen
verschaffen inzicht in de benodigde en beschikbaar gestelde capaciteit per kolom.
Hieronder wordt per werkplan een korte toelichting gegeven.
Werkplan 2012 multidisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming (MDOP)
Op basis van de uitgangspunten van MDOP, wettelijke verplichtingen, regionaal beleidsplan en
operationele noodzaak is getoetst welke multidisciplinaire plannen in aanmerking komen om in 2012
opgesteld dan wel herzien te worden. In bijgevoegd werplan zijn de onderwerpen benoemd en
geprioriteerd. Hierbij zijn de projectrollen verdeeld onder de verschillende disciplines en is een
inschatting gegeven van de benodigde capaciteit per onderwerp.
In 2012 stelt de werkgroep de ¨Visie Multidisciplinaire Planvorming¨ op, waarin wordt beschreven hoe
concreet invulling wordt gegeven aan het actiepunt uit het regionaal beleidsplan ¨Uitvoeren benodigde
voorbereidingsacties ten behoeve van nationale rampscenario’s zoals hoog water, pandemieën en
uitval van vitale infrastructuur samen met partners¨. Deze visie vormt de basis voor de activiteiten in
2013 en verder. Met voorliggende planning wordt in elk geval voldaan aan de wettelijke eisen en
gedane toezeggingen.
Werkplan 2012 multidisciplinaire werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO)
De doelen 2012 in het werkplan zijn afgeleid van het MOTOB 2010-2013 en aangevuld met het
regionaal beleidsplan, actuele ontwikkelingen, aandachtspunten (o.a. IOOV), evaluaties en ervaringen
uit voorgaande jaren. De werkgroep hanteert voor 2012 de volgende doelen:
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Inhoudelijke doelen
• Meer aandacht voor kwaliteit door investeringen in evaluaties en borging hiervan.
• Extra aandacht voor ontwikkeling van competenties en vaardigheden van de functionarissen in de
hoofdstructuur.
• De deelnemers bekend maken met het gedachtegoed vanuit het regionaal crisisplan.
Kwaliteit en innovatie
• Starten met een registratiesysteem voor multidisciplinaire opleidings-, trainings-, en
oefenactiviteiten van multi-functionarissen.
• Ontwikkeling oefenstaf: Werkbezoeken en evalueren in andere regio’s om kennis en expertise te
ontwikkelen.
• Het project Regionaal Crisisplan ondersteunen bij de ontwikkelingen implementatie van het
crisisplan. Het project regionaal crisisplan heeft tot doel het ontwikkelen van een eenduidige
crisisorganisatie. Door het grootste deel van de crisisorganisatie te standaardiseren kunnen de
deelnemers vooral worden getraind op vaardigheden.
Werkplan 2012 multidisciplinaire werkgroep Informatievoorziening (MDI)
De doelen in het werkplan 2012 zijn afgeleid van het regionaal beleidsplan VRHM 2012-2015,
aangevuld en geconcretiseerd met actuele ontwikkelingen. De werkgroep hanteert voor 2012 de
volgende doelen:
• verder doorontwikkelen van het netcentrisch werken binnen de betrokken partijen bij VRHM;
• het introduceren van een nieuwe en landelijke versie (2.0) van LCMS, het informatiesysteem
waarmee de VRHM netcentrisch werken ondersteunt;
• beleid ontwikkelen over hoe VRHM zich op het gebied van informatiemanagement wil ontwikkelen.
Op basis van dit beleidsplan informatiemanagement wordt de basis gelegd voor de werkplannen
2013 e.v.
De actiepunten uit het regionaal beleidsplan VRHM 2012-2015 zijn verwerkt in de werkplannen van de
multidisciplinaire werkgroepen. Dit geldt ook voor de eisen uit de Wet Veiligheidsregio’s.
De Wet Veiligheidsregio’s kent de wettelijke verplichting om één keer per jaar de onderdelen van de
hoofdstructuur gezamenlijk te laten oefening te laten houden (artikel 2.5.1 Besluit Veiligheidsregio’s).
Dit heet de hoofdstructuurtest en is vergelijkbaar met de RADAR-oefening uit 2009. De Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) ziet in deze oefenverplichting een mogelijkheid om invulling te
geven aan haar toezichthoudende taak en gebruikt dit als input voor de rapportage ‘Staat van de
rampenbestrijding 2012’. Echter deze test past niet in het vastgestelde oefenbeleid van de VRHM,
omdat er geen specifieke leerdoelen worden benoemd. Overleg met de IOOV over een zodanig
invulling van de hoofdstructuurtest, dat deze ook als oefening kan worden gebruikt, heeft nog niet tot
resultaat geleid. Omdat de hoofdstructuurtest begin 2012 moet worden gehouden, is er voor gekozen
om wel een hoofdstructuurtest te organiseren (in afstemming met IOOV), maar is er, gezien de
beperkte capaciteit van de werkgroep MDOTO en het belang van de ‘echte’ hoofdstructuuroefening,
er voor gekozen om deze test door externen te laten organiseren, met beperkte inzet vanuit de
werkgroep.
In de afzonderlijke werkplannen wordt nader ingegaan op de benodigde capaciteit (mensuren en
financiën). De ureninzet is afgestemd tussen de kolommen en partners.
De financiën passen binnen de vastgestelde begroting 2012. In het werkplan 2012 MDI worden (nog)
geen financiën verantwoord. Het inpassen van LCMS2.0 in de infrastructuur van VRHM kan echter
wel financiële gevolgen hebben. Het is nu echter nog onduidelijk wat de impact van LCMS2.0 is.
Een algemeen aandachtspunt is de impact van de vorming van de Nationale Politie in 2012. De politie
Hollands Midden streeft na de toegezegde capaciteit te leveren. Het is echter mogelijk dat gedurende
2012, vanwege nu nog onvoorziene ontwikkelingen, prioriteiten wijzigen met consequenties voor de
beschikbare politiecapaciteit.
Zoals reeds aangegeven gaat het in dit voorstel om de werkplannen 2012 van de multidisciplinaire
werkgroepen MDOP, MDOTO en MDI. De jaarplannen van de andere, nieuwe multidisciplinaire
werkgroepen Communicatie en Advisering Risicobeheersing zijn nog niet gereed. Zodra deze
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werkplannen gereed zijn dient er een integrale toets plaats te vinden op de beschikbare en benodigde
capaciteit op basis van de werkplannen van alle werkgroepen.
De beschikbare capaciteit vanuit de GMK in het MDOTO werkplan 2012 wordt nog nader bekeken.
Het gaat hier om de capaciteit voor de operationele trainingsweek. Aan alle andere oefeningen en
trainingen neemt de GMK deel. Binnen de veiligheidsdirectie wordt momenteel bekeken wat de
mogelijkheden zijn om vanuit de GMK toch capaciteit te leveren voor deze trainingsweek of om de
benodigde capaciteit op een andere wijze in te vullen.
In het MDOTO werkplan 2012 zijn de lokale initiatieven veranderd in operationele initiatieven. Dit
omdat met ‘lokale initiatieven’ de suggestie werd gewekt dat de oefeningen bedoeld waren voor
gemeenten om aan te sluiten. Dit is niet het doel van de oefeningen. Dit oefenonderdeel is ontstaan
door de vroegere pelotonsoefeningen van de brandweer waarbij reeds een volledig veld inclusief
OvD-en was georganiseerd. Hier kon gemakkelijk een CoPI aanvullend beoefend worden.
Deze oefenvorm is niet bedoeld om gemeentelijke processen te beoefenen, omdat hiervoor ook een
ROT benodigd is. Het MDOTO werkplan geeft hiermee geen antwoord heeft op de oefenvraag van de
gemeenten voor het operationeel beoefenen van de gemeentelijke processen in samenhang met de
multidisciplinaire operationele processen van de hulpdiensten. Wanneer het proces opvang zou
kunnen worden aangestuurd door het CoPI zou deze operationeel kunnen worden beoefend. Nu is er
geen link tussen het CoPI en de gemeentelijke processen. De gemeente werkt aan de invoering van
de OvD Bevolkingzorg die de operationele aansturing bij grip 0 en 1 kan doen. Dan kan de
samenhang tussen gemeentelijke en operationele processen ook beoefend worden.
Voor de werkzaamheden van de werkgroep MDI geldt verder dat de periode van de daadwerkelijke
introductie van LCMS2.0 binnen de veiligheidsregio nog onduidelijk is, doordat er binnen het landelijke
project Netcentrisch Werken (NCW) nog de nodige ontwikkelingen gaande zijn. In dit werkplan wordt
uitgegaan van een introductie van LCMS2.0 medio 2012.
Een ander belangrijk, algemeen aandachtspunt is (o.a. naar aanleiding van het schietincident in
Alphen aan den Rijn), dat veel werkgroepleden ook een repressieve taak hebben bij grote incidenten.
Daarnaast kunnen zij betrokken worden bij de evaluatie van deze incidenten. Dit kan gevolgen
hebben voor de daadwerkelijk beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van de werkplannen. Mocht
dit zich voordoen, dan zal de Veiligheidsdirectie de consequenties daarvan inzichtelijk maken en
bijsturen.

3.

Implementatie en communicatie

Eind vorig jaar zijn tussen multidisciplinaire werkgroepen, Hoofdenoverleg en Veiligheidsdirectie,
binnen de kaders van het vastgestelde besturingsconcept van de veiligheidsregio, scherpere
afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling en de werkprocessen (besturing). Dit komt o.a.
het monitoren van de uitvoering van de werkplannen en de capaciteitsinzet, en het eventuele bijsturen
hierop, ten goede.

4.
1.
2.
3.

Bijlagen
MDOP werkplan 2012
MDOTO werkplan 2012
MDI werkplan 2012
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A.12
Werkplan 2012
Multidisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming, versie 1.0 (12 jan.)
Op basis van de uitgangspunten van MDOP, wettelijke verplichtingen en operationele noodzaak is
getoetst welke plannen in aanmerking komen om in 2012 opgesteld dan wel herzien te worden.
Samen met de beschikbare capaciteit (bijlage 1) ziet de door MDOP voorgestelde planning voor 2012
er als volgt uit:
Nr

Onderwerp
Project
leider

Capaciteit
1
Project Expert
Secr.

Planning
Q1

Q2

Q3

Q4

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

X

X

-

-

X

X

1

Bedrijventerrein Bio Science Park Deel
2 (herziening)

100

130

60

2

HSL-zuid (herziening)

150

100

80

X

3

Natuurbranden

100

100

50

X

4

Calamiteitenplan voor Transport
Gevaarlijke Stoffen

150

100

80

5

Calamiteitenplan Recreatieplassen
VRHM

150

100

60

6

Dekker Tankopslag

-

-

-

7

Informatiekaart penitentiaire
inrichtingen

100

30

30

8

Informatiekaart luchtvaartincidenten

100

30

30

9

Convenanten/ Informatiekaarten
crisispartners

10

X

X

-

-

X

X

n.v.t.

-

Dares

50

15

-

Milieudiensten

X

50

15

-

Gas en electra

X

X

50

15

X

-

ICT & Telecom

X

50

15

-

Spoor (waaronder TIS)

50

15

-

Waterpartners (Waterschappen
en RWS)

50

15

-

Defensie

20

5

2

Asbestprocedure
Totaal aantal uren per jaar

50

n.v.t.

10

1220

590

495

-

X

-

X

1

Benodigde capaciteit (vanuit Politie, GHOR, Brandweer en Bevolkingszorg) voor de rol van expert en
coördinator ten aanzien van het eigen monodisciplinaire proces, met een multidisciplinaire blik. Capaciteit van
overige (lokale of crisis-) functionarissen wordt hierin buiten beschouwing gelaten.
2
Planning voor dit convenant is mede afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de HSL en is derhalve nog niet
ingevuld.

1

Toelichting per onderwerp:
1. Reeds gestart. Afronding project in 2012.
2. Huidig plan dateert uit 2008 en dient wettelijk (Besluit VR) herzien te worden. Dit dient ook bezien
te worden in relatie tot het rapport Veiligheid in spoortunnels, landelijke ontwikkelingen en de
bredere inventarisatie binnen de brandweer o.l.v. de sector Risicobeheersing. De planning voor
herziening is mede afhankelijk van deze ontwikkelingen.
3. Naar aanleiding van Taskforce Natuurbranden in 2011 is door de VD besloten om dit thema in
2012 nader uit te werken. Dit dient ook te worden bezien in relatie tot het Onderzoek IOOV
natuurbranden, andere landelijke ontwikkelingen en een initiatief vanuit de gemeentelijke kolom.
4. De werkgroep beoogt een samenvoeging van verschillende planvormen t.a.v. transport
Gevaarlijke Stoffen, waaronder RBP Chloortransport en Calamiteitenbestrijdingsplan Vitale
Transportinfrastructuur tot 1 plan. Bestaande plannen moeten gezien de wettelijke termijn herzien
worden. Eventueel met onderscheid naar verschillende incidenttypen: weg, water, spoor, lucht,
buisleiding.
5. Actualisatie en samenvoeging van de volgende plannen: Incidentbestrijdingsplan
Braassemermeer, Incidentbestrijdingsplan Kagerplassen, Calamiteitenplan Nieuwkoopse plassen,
IBP Zegerplas. De laatste drie plannen zijn respectievelijk in 2003, 2006 en 2007 vastgesteld en
bevatten daardoor mogelijk verouderde informatie.
6. Dekker Tankopslag (Indien het VR-beoordelingstraject is afgerond en het bedrijf VR-plichtig is,
dient binnen een jaar na vaststelling een RBP te zijn opgesteld. Het VR traject loopt nog).
7. Samenvatting van de belangrijkste bijzonderheden ten aanzien van penitentiaire inrichtingen,
waaronder de PI in Alphen aan den Rijn en Teylingen. Dit naar aanleiding van een eerder verzoek
vanuit de VD en recentelijk het GRIP 2 incident bij de p.i. Teylingereind.
8. Samenvatting van de bijzonderheden bij luchtvaartincidenten, mede naar aanleiding van het IOOV
rapport over de poldercrash en de afspraak om met Kennemerland tot een bovenregionale
scenariokaart Luchtvaartincidenten te komen. Aandachtspunten zijn de afspraken met NCC,
LOCC, Kennemerland en Schiphol en informatievoorziening richting ambassades.
9. Voor de waterschappen bestaat nog geen informatiekaart, maar wel een convenant. Voor gas en
electra en spoor zijn landelijke convenanten opgesteld. Het landelijke convenant ICT en Telecom
wordt volgend jaar verwacht. Voor de milieudiensten, Gas en Electra en Dares wordt op dit
moment een convenant voorbereid. Tevens wordt het landelijke convenant Defensie herzien. Op
basis van de landelijke convenanten worden regionale convenanten opgesteld en praktisch
uitgewerkt in informatiekaarten.
MDOP wordt voorafgaand en tijdens het opstellen van het convenant bevraagd als
klankbordgroep, de feitelijke uitwerking is een verantwoordelijkheid van de projecttrekker.
10. De asbestprocedure is verouderd en dient naar aanleiding van verschillende GRIP situaties te
worden herzien.

Taakverdeling
•

•

In het Hoofdenoverleg is afgesproken dat het Team Multi planvorming de projectleiders en
secretarissen levert, behalve voor Natuurbranden (projectleider Politie i.s.m. Brandweer) en HSL
(projectleider GHOR).
Het genoemde aantal uren is een globale inschatting, mede op basis van voorgaande jaren. In de
verschillende projectplannen wordt deze nader gespecificeerd. Voortgangsbewaking en eventuele
herprioritering vindt plaats in het Hoofdenoverleg/ de Veiligheidsdirectie.

Uitgangspunten MDOP
•

Visiedocument MDOP 2009

•

Wet en het Besluit veiligheidsregio´s.

•

Aansluiten op het Regionaal Beleidsplan en bij de risico´s die benoemd zijn in het Risicoprofiel.
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¨Uitvoeren benodigde voorbereidingsacties t.b.v. nationale rampscenario's zoals hoog water,
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•

Aansluiten op het Regionaal Crisisplan, waarbij het crisisplan de generieke crisisorganisatie van
Hollands Midden beschrijft op basis waarvan 80% van de incidenten kan worden afgehandeld. In
de specifieke plannen waarvoor MDOP verantwoordelijk is, worden de bijzondere
aandachtspunten ten aanzien van de overige 20 % beschreven.

•

Centrale coördinatie; Alle ad hoc ontwikkelingen waaruit mogelijk het opstellen van een
(calamiteiten-) plan volgt, worden aangemeld bij het Hoofdenoverleg en voorgelegd aan MDOP ter
advisering over het vervolgtraject.

•

Waar mogelijk worden plannen die betrekking hebben op hetzelfde incidenttype gebundeld.

•

Alle plannen worden projectmatig opgepakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van het vastgestelde
format projectplan en -opdracht. Hiermee is ook de betrokkenheid van de juiste partijen en (crisis-)
functionarissen geborgd.

•

MDOP is verantwoordelijk voor het beheer van de plannen:
o De secretaris voor het actueel houden van een overzicht van de bestaande plannen en
hun status en de juiste versies in LCMS, het CoPI, ROT en RBT.
o De vertegenwoordigers van de kolommen voor het monodisciplinaire beheer en
verspreiding.
o Gebruikers worden per e-mail geattendeerd op nieuwe danwel gewijzigde plannen.

•

Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de voorzitter van MDOP en andere multidisciplinaire
werkgroepen, zodat de onderlinge afstemming geborgd is.

pandemieën en uitval van vitale infrastructuur samen met partners¨.
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Bijlage 1 Beschikbare capaciteit
Voor multidisciplinaire planvorming in het kader van MDOP is de volgende capaciteit per kolom per
jaar beschikbaar:
Discipline

Capaciteit bruto

Capaciteit netto

Planvorming Multidisciplinair

2500

2330

Brandweer Mono

850

680

GHOR

500

330*

Politie

800

630

BGC/ Gemeenten

660

490**

(Vitale) partners/ GMK***

n.t.b.

n.t.b.
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* Op basis van het werkplan is de benodigde capaciteit van de GHOR hoger dan de beschikbare
capaciteit. De GHOR committeert zich echter nadrukkelijk aan de eindresultaten van MDOP zoals
vermeld in dit werkplan.
** Waarbij de expertrol gedeeltelijk wordt vervuld door de betrokken MOV-ers (260 uur) en gedeeltelijk
vanuit BGC (400 uur).
*** Afgesproken is dat de GMK als agendalid deelneemt aan de werkgroep MDOP en per relevant
onderwerp capaciteit beschikbaar stelt.

Capaciteit per discipline voor randvoorwaardelijke zaken
Onderwerp

Capaciteit

Regulier overleg MDOP/ afstemming

80

Advisering/ ad hoc zaken

50

Nazorg en beheer bestaande plannen

20

Deelname aan OTO activiteiten

n.t.b.

Doorontwikkeling MDOP, waaronder
visie planvorming en format
informatiekaart
Totaal

4

20

170

Na aftrek van de uren voor randvoorwaardelijke zaken
4

Bijlage 2 Overzicht Specifieke Multidisciplinaire plannen
Rampbestrijdingsplannen en Calamiteitenplannen

5

Versie

Actie

RBP AKZO Nobel

2011

Herzien in 2014*

RBP HSL-Zuid

02-03-2008

Herzien in 2012*

RBP Bedrijventerrein Bio Science Park

07-06-2005

Wordt herzien*

Dijkring 14

28-10-2010

Herzien in 2014

Dijkring 15

Versie 2011

Herzien in 2014*

Chloortransport

2006

Calamiteitenbestrijdingsplan Vitale Transportinfrastructuur HM

01-08-2005

Samenvoegen in
2012

IBP Zegerplas

01-08-2007

IBP Kagerplassen

04-06-2003

Calamiteitenplan Nieuwkoopse plassen

01-10-2006

IBP Braassemermeer
Informatiekaarten

20-05-2010
Versie

Actie

Informatiekaart Natuurbranden

2011

Herzien in 2012

Informatiekaart Drinkwater

2011

Gereed

Informatiekaart Defensie

2011

Gereed

Informatiekaart Waterhulpverleners (KNRM, KW, RB)

2010

Gereed

Informatiekaart Dares
Overige plannen (beheer VRHM)

In ontwikkeling
Versie

Draaiboek stroomuitval 1.0

01-05-2011

Samenvoegen in
2012

Herzien in 2014

Asbestprocedure

Herzien in 2012

Protocol Verdachte objecten

- Landelijke herziening in 2012
-Herzien in 2013

Overige plannen 1 (beheer buiten VRHM)
Calamiteitendraaiboek A4 6-0 variant (tijdelijk)

In ontwikkeling

Keukenhof

In ontwikkeling

P.i. Alphen aan den Rijn

In ontwikkeling

Katwijk Chemie
LPG stations gemeente Katwijk
Stormvloed gemeente Katwijk

10-01-2006

i.o.m. Katwijk
bepalen

Calamiteitenplan werkzaamheden A12

27-01-2010

tijdelijk

Calamiteitenplan explosieven bij baggerwerkzaamheden
Binnenstedelijk Baggerwerk (4 jaar vanaf najaar 2008)
Overige plannen 2 (beheer buiten VRHM)

30-10-2008

tijdelijk

RBP Noordzee

2009

Bestuurlijke netwerkkaarten

2011

Versie

Crisis en Recht
* Herziening op basis van een wettelijke verplichting

5

Inclusief Operationele Samenvatting
5
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1. Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
1.1. Inleiding
In dit werkplan staat beschreven welke multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen in 2012
georganiseerd worden voor alle functionarissen in de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Het beleid dat
ten grondslag ligt aan dit werkplan is verwoord in het Multidisciplinair opleidings-, trainings-, en
oefenbeleidsplan (MOTOB) 2010 - 2013.
In dit werkplan wordt voor 2012:
• invulling gegeven aan de oefenvisie, oefendoelen en beleidslijnen zoals verwoord in het MOTOB;
• invulling gegeven aan actuele ontwikkelingen, zoals de nieuwe vereisten uit de Wet
veiligheidsregio’s. Hieronder vallen onder andere de implementatie van het Regionaal Crisisplan en
de verdere implementatie van de netcentrische werkwijze.
• gestuurd op de oefenvisie en doelen naar aanleiding van evaluaties uit het verleden.
Dit werkplan is tot stand gekomen in de werkgroep Multidisciplinair Opleiden-, Trainen- en Oefenen
(MDOTO). De leden van deze werkgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan.
Het werkplan is opgedeeld in 2 delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1 en 2 ) geeft de algemeen te volgen lijn
aan in 2012. Deel twee (hoofdstuk 3 t/m 7) is de inhoudelijke invulling.

1.2. Beleidslijn MOTOB 2010-2013
In het MOTOB 2010- 2013 zijn de volgende beleidslijnen verwoord:
• Het hanteren van een integrale oefensystematiek.
• Het aanschaffen, implementeren en borgen van vakbekwaamheidsregistratie ten behoeve van evaluatie.
• Het ontwikkelen van een professionele oefenstaf.
1
• Alle functionarissen binnen de hoofdstructuur worden minimaal eenmaal per jaar in hun functie geoefend
op individuele en teamcompetenties.
ste

Het werkplan 2012 richt zich op de eerste drie genoemde beleidslijnen uit het MOTOB. Het 1 doel is om de
organisatie van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen continu te verbeteren. Om dit te bereiken wordt
een integrale oefenmethodiek gebruikt, waarbij het plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren (Plan-DoCheck-Act) cyclisch plaatsvindt. In 2010 is hiermee gestart, waarna met name het “Check en Act” enige tijd
heeft stilgelegen. In 2012 wordt dit (weer) opgepakt en uitgewerkt. In 2012 gaat AG5, het door de VRHM
aangeschafte vakbekwaamheidsmanagementsysteem, worden ingericht voor het multidisciplinaire oefenen.
Alle MDOTO leden volgen (of hebben gevolgd) de opleiding Proces Manager Oefenen. Verder gaan de
MDOTO leden regelmatig kijken bij andere regio’s, hier doen zij ideeën en ervaringen op. In dit plan zal
zoveel mogelijk geprobeerd worden iedere functie eenmaal per jaar te oefenen.

1.3. Regionaal Beleidsplan
In het regionaal beleidsplan zijn een viertal prioriteiten benoemd. Dit multidisciplinair OTO werkplan worden
drie van deze aspecten meegenomen. De scenario’s worden in overleg met multidisciplinaire planvorming
bepaald. Hierbij wordt ook gekeken dat de partners betrokken worden. Informatiemanagement is een
geborgd element in de georganiseerde oefeningen en trainingen. Crisiscommunicatie heeft een steeds
duidelijkere positie in de multidisciplinaire teams. Hierdoor worden zijn ook sterker betrokken bij oefeningen.

1.4. Actuele ontwikkelingen
Regionaal Crisisplan
Voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio’s is in 2011 het Regionaal Crisisplan Hollands Midden deel één
vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden zoals deze momenteel
binnen de hoofdstructuur van crisisbeheersing zijn beschreven. Voor 2012 is MDOTO gevraagd de
implementatie van het Crisisplan te begeleiden door middel van verschillende multidisciplinaire opleidings-,
trainings-, en oefenactiviteiten. De basis hiervoor is beschreven in het Beleidsplan VRHM 2012 -2015
paragraaf 4.2.
1

De afbakening staat verwoord in het MOTOB 2010 - 2013 paragraaf 1.3
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1.5. Evaluaties
Evaluaties oefeningen
In oefenevaluaties van voorgaande jaren komen een aantal verbeterpunten naar voren. Deze punten komen
in 2012 nadrukkelijk aan bod:
• Versterking competenties en vaardigheden van de voorzitters van de teams: Leider CoPI,
Operationeel Leider en voorzitter (R)BT, zoals:
o Structuur brengen in de vergaderingen;
o Eenduidigheid in vergaderstructuur;
• Behoefte aan inhoudelijke verdieping.
• Verdere verdieping in de netcentrische werkwijze.
Daarnaast zijn binnen de werkgroep verbeterpunten aangedragen die betrekking hebben op de
oefenorganisatie zelf. Het gaat hier vooral om:
• De organisatie van MDOTO: taakverdeling binnen de werkgroep.
• Meer aandacht voor borging van evaluatiepunten.

1.6. Samenwerking multidisciplinaire werk- en projectgroepen
Implementatie nieuwe plannen en procedures
Met betrekking tot de implementatie van plannen en procedures zijn afspraken gemaakt over de
samenwerking met diverse werk- en projectgroepen zoals: de werkgroep Multidisciplinaire Planvorming
(MDOP), de werkgroep Multidisciplinaire Informatievoorziening (MDI) en het projectteam Regionaal
Crisisplan. Van planvorming naar oefenen gaat in 3 fases:
Fase 1 Planvorming:
MDOTO heeft een adviesrol. Input plan komt van de verantwoordelijke werkgroep. Afspraken worden
gemaakt over opzet en de rol van de werkgroep MDOTO.
Fase 2 Implementatie:
MDOTO heeft een adviesrol en verzorgt de trainer en de opzet. Voor de inhoud is altijd iemand van de
verantwoordelijke werkgroep aanwezig. In deze fase vindt ook de overdracht van kennis plaats van de
inhoudelijke werkgroep naar MDOTO.
Fase 3 borging:
MDOTO zorgt voor het onderbrengen in het oefenprogramma. De inhoudelijke werkgroep is indien nodig
adviseur.
Vanuit het rampenbestrijdingsplan HSL komt de verplichting voort om dit onderwerp dit jaar te behandelen in
het OTO-programma. Er wordt nog bekeken in welke vorm dit behandeld gaat worden.

1.7. Risico’s
Voor 2012 is een aantal risico’s benoemd die kunnen leiden tot knelpunten bij de uitvoering van het
multidisciplinaire opleidings-, trainings-, en Oefenwerkplan. Dit zijn:
• De politie Hollands Midden gaat komend jaar samenwerken met politieregio Haaglanden. Op dit moment
zijn de consequenties van deze samenvoeging voor MDOTO niet te overzien.
• De meeste MDOTO leden hebben ook een repressieve taak bij grote incidenten. Daarnaast kunnen zij
betrokken worden bij de evaluatie van incidenten. Wanneer de hoofden van de afzonderlijke diensten
bepalen dat medewerkers taken moeten verrichten ten aanzien van de ‘core business’ van de
operationele diensten kan dit gevolgen hebben voor de reeds geplande zaken in het werkplan.
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2. Uitgangspunten en invulling
2.1. Jaarthema
Zoals reeds in paragraaf 1.3. als actuele ontwikkeling is benoemd, heeft de veiligheidsregio met de komst
van de Wet veiligheidsregio’s de verplichting om een Regionaal Crisisplan vast te stellen waarin de
multidisciplinaire crisisorganisatie staat beschreven. In 2011 is deel één van dit plan vastgesteld. Deel twee
is nog in ontwikkeling. Naar aanleiding van de totstandkoming van het nieuwe Regionaal Crisisplan staat het
volgende thema in 2012 centraal:
“Het competentiegericht opleiden, trainen en beoefenen van functionarissen in de werkwijze en structuur van
het Regionaal Crisisplan

2.2. Doelen
De doelen voor 2012 zijn een afgeleide van het MOTOB 2010-2013, aangevuld met actuele ontwikkelingen,
evaluaties en ervaringen uit voorgaande jaren. De werkgroep MDOTO hanteert voor 2012 de volgende
doelen:
Inhoudelijke doelen
•
Meer aandacht voor kwaliteit door investeringen in evaluaties en borging hiervan.
•
Extra aandacht voor ontwikkeling van competenties en vaardigheden van de functionarissen in de
hoofdstructuur.
•
De deelnemers bekend maken met het Regionaal Crisisplan.
Kwaliteit en innovatie
•
Starten met een registratiesysteem voor multidisciplinaire opleidings-, trainings-, en oefenactiviteiten
van multi-functionarissen.
•
Ontwikkeling oefenstaf: Werkbezoeken en evalueren in andere regio’s om kennis en expertise verder
te ontwikkelen.
•
Het project Regionaal Crisisplan ondersteunen bij de ontwikkelingen implementatie van het crisisplan.
Het project regionaal crisisplan heeft tot doel het ontwikkelen van een eenduidige crisisorganisatie.
Door het grootste deel van de crisisorganisatie te standaardiseren kunnen de deelnemers vooral
worden getraind op vaardigheden.

2.3. Keuzes en invulling
Op basis van de in hoofdstuk één genoemde beleidslijnen, ontwikkelingen en evaluatiepunten en de
beschikbare capaciteit en financiën worden in dit werkplan een aantal keuzes gemaakt. De keuzes worden
hieronder uitgewerkt. Bij de inrichting van het oefenjaar is rekening gehouden met een logische opbouw.
Deze opbouw ziet er als volgt uit:
Eigen kolom: per proces weten wat
opgeleverd moet worden. Dit zijn elementaire
multidisciplinaire vaardigheden
Teamniveau: waar liggen de multiverbanden,
is alles in de beeldvorming aan de orde
geweest. Pas BOBOC toe. (OC is opdracht
geven en controle)
Relatie tussen teams. Nadruk op
informatievoorziening in BOB proces.

Elementaire vaardigheden

Ploegsysteem oefeningen

Grootschalig optreden

Van januari tot mei zal de aandacht gericht zijn op het oefenblok ‘elementaire vaardigheden’. In de maanden
mei, juni, september en oktober komt het oefenblok ‘ploegsysteem oefening’ aan bod. Als laatste komt het
oefenblok ‘grootschalig optreden’ aan bod. Het kan zijn dat door bijzondere omstandigheden enkele
oefeningen in het kader van grootschalig optreden in een eerder oefenblok plaatsvinden. Bijvoorbeeld
doordat aanvragen voor operationele initiatieven buiten deze periode binnen komen of doordat de
operationele training alleen buiten deze periode gepland kan worden.
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De scenario’s die worden beoefend tijdens de trainingen en oefeningen zullen, indien uitvoerbaar, gericht
zijn op het risicoprofiel en de specifieke planvorming. Op deze wijze wordt voldaan aan de wens van de
VRHM om de generieke hoofdstructuur te versterken en de wettelijke eis om de specifieke planvorming te
beoefenen.

2.3.1. Opleidingen
•

E-learning: De E-learning module wordt in het kader van crisisbeheersing aangeboden aan alle
functionarissen die binnen de crisisbeheersing actief zijn en de basiskennis nodig hebben voor het
uitoefenen van hun functie.

2.3.2. Trainingen
•
•
•
•
•

CoPI: dit jaar worden zes trainingen voor de CoPI leden georganiseerd.
ROT: dit jaar worden voor de ROT-leden vier ROT trainingen georganiseerd.
Staffunctionarissen ROT: dit jaar worden twee ROT trainingen voor stafleden georganiseerd.
Leiders CoPi icm Informatiemanagers: 1 training waarbij leiders-CoPI de werkwijze bespreken
met de CoPI-medewerkers
Voorzitters RBT + RBT-leden: voortborduren op de trainingen van 2009

2.3.3. Oefeningen
•
•
•
•

•

BT-oefeningen: (Dertien oefeningen met twee deelnemende gemeenten)
RBT oefening: In het kader van een interregionaal thema namelijk dijkring 14, 15 en 44
4 x lijn hoofdstructuur: Waarbij elke lijn in de hoofdstructuur in vier dagen wordt beoefend.
Operationele initiatieven: Drie oefeningen waarbij de GMK betrokken wordt. Deze oefeningen
komen voort uit een veldoefening van één van de operationele diensten. Vanuit MDOTO wordt hier
aangesloten met een CoPI.
Operationele oefening: training op een oefencentrum. De vorm is nog niet vastgesteld. Dit kan een
week of 2 x 2,5 dagen worden.

2.4. Financiën
Op basis van eerdere bestuursuitspraken heeft de werkgroep MDOTO een budget beschikbaar van €
63.200,-. De kosten worden verantwoordt in hoofdstuk 8.
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3. Opleiden
Tot de doelgroep behoort een zeer brede, diverse groep functionarissen die werkzaam zijn bij één van de
kolommen van de crisisbeheersing en rampenbestrijding en die ten tijde van een crisis deel uitmaken van de
crisisorganisatie.

3.1. Basiskennis Crisisbeheersing (E-learning)
Wat

Basiskennis Crisisbeheersing doormiddel van een webbased e-learning module

Wie

Medewerkers van gemeenten en hulpdiensten die een taak krijgen of hebben in de
crisisbeheersing of rampenbestrijding.

Waarom

Bij het ontbreken van basisvereisten voor functionarissen die geen sleutelfunctie
bekleden, is het aanbieden van enige basiskennis van het werkveld noodzakelijk.
Daarnaast is de aangeboden kennis een minimale basisvereiste voor elke functionaris in
de crisisorganisatie.

Waarmee

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van de e-learning module. De kosten die
voortkomen vanuit de cursus komen niet voor rekening van het budget voor MDOTO,
maar wordt per persoon doorberekend aan de gemeenten en hulpdiensten die er gebruik
van maken.

Waar effect

Deelnemers krijgen inzicht in het brede werkveld van crisisbeheersing en weten in welk
kader (hoofdstructuur) zij werkzaam zijn ten tijde van een crisis.

Welke wijze

De cursus wordt in de vorm van E-learning aangeboden en iedere deelnemer kan dit op
eigen tempo volgen. De e-learning module bestaat uit drie delen:
1. Theoriedeel 2. Praktijkdeel 3. Toets

Wanneer

Start van de e-learning kan op ieder gewenst moment, na aanmelding en ontvangst van
inloggevens.

3.2. Netwerkbijeenkomsten
Wat

Netwerkbijeenkomsten

Wie

Leden CoPI, leden ROT, excl ondersteuning

Waarom

o
o
o

Kennisoverdracht voor nieuwe of gewijzigde plannen, procedures etc
Afstemming multidisciplinaire onderwerpen
Kennis maken en relaties onderhouden

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding en evaluatie
Deelname
6x 28 deelnemers à 3 uur
Verzorging + locatie, Externe presentatie

167 uur
500 uur
€3000,-

Waar effect

De sleutelfunctionarissen leren elkaar beter kennen en zijn op de hoogte van actuele
ontwikkelingen.

Welke wijze

Periodiek maximaal 2,5 uur bij elkaar komen en kennis uitwisselen, acties afstemmen en
relaties onderhouden. In een centraal gelegen leslokaal of vergaderruimte worden
bijeenkomsten georganiseerd, waarbij piketfunctionarissen welkom zijn.

Wanneer

zes keer in 2012, de bijeenkomsten vinden plaats van 14.30 uur tot 17.00 uur:
dinsdag 16 oktober, donderdag 18 oktober, dinsdag 23 oktober, donderdag 25 oktober,
dinsdag 4 december en donderdag 6 december.
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4. Trainen
In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de geplande trainingen voor 2012 weergegeven. De trainingen zijn
bedoeld om elementaire vaardigheden over te brengen. In 2012 zal dit vooral gericht zijn op het Regionaal
Crisisplan. Daarnaast worden één of meerdere specialistische onderwerpen te behandeld.

4.1. Training LCMS 2.0
Wat

Training (16 x) in het kader van LCMS 2.0

Wie

Alle gebruikers van LCMS 2.0

Waarom

In 2012 vindt de introductie van LCMS 2.0 plaats. De informatiemanagers moeten
worden voorbereid op deze migratie

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
10 uur
Deelname
32 uur
Externe observator/evaluator + verzorging
€ 0,In bijlage één vindt u de exacte uitwerking van de uren per functie

Waar effect

De informatiemanagers moeten voorden voorbereid op het werken met LCMS 2.0

Welke wijze

Blok 1: Kennismaken LCMS 2.0
Blok 2: Voorbereiden op de aangepaste werkwijze
Blok 3: Oefenen met LCMS 2.0

Wanneer

Nog onbekend

4.2. Training Caco’s GMK
Wat

Eén training voor de Caco’s
Elementaire multidisciplinaire vaardigheden
Bekend maken met het Regionaal Crisisplan. Dit jaar wordt vooral gericht op de
informatieproducten die voortkomen vanuit het crisisplan en de wijze waarop hiermee
gewerkt wordt.

Wie

Caco’s van de GMK

Waarom

2012 staat in het teken van de introductie van het Regionaal Crisisplan. Dit houdt in dat
de crisisstructuur op een logische wijze wordt weggezet. Hier wordt vooral een praktische
slag gemaakt met de volgende resultaten: inzichten, handreikingen en
informatieproducten. De deelnemers leren deze producten te gebruiken.

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
Externe observator/evaluator + verzorging
In bijlage 1 vindt u de exacte uitwerking van de uren per functie

Waar effect

Deelnemers nemen kennis van de informatieproducten in het kader van het crisisplan en
weten hoe deze gebruikt moeten worden. Hierdoor moeten de functionarissen in de
praktijk elkaar effectiever van informatie kunnen voorzien.

Welke wijze

Blok 1: kennismaking met de informatieproducten door projectgroep Regionaal Crisisplan
Blok 2: Twee korte oefenrondes van een kwartier waar men in groepen van 4 of 5
personen oefent met het opstellen van het startbeeld door middel van de
informatieproducten.
Blok 3: Verdieping op een onderwerp.

Wanneer

In het elementaire oefenblok: De datum is op dit moment nog niet bekend. Het tijdstip
wordt waarschijnlijk van 12.30 uur tot 15.00 uur

65 uur
32 uur
€200,-
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4.3. Training CoPI
Wat

Zes Trainingen voor de CoPI-leden
Elementaire multidisciplinaire vaardigheden
Bekend maken met het Regionaal Crisisplan. Aansturing van de hoofdstructuur is
voorgaande jaren reeds behandeld. In 2012 wordt vooral gericht op de
informatieproducten die voortkomen vanuit het crisisplan en de wijze waarop hiermee
gewerkt wordt.
Vervolgens is er ruimte voor een blok verdieping. De onderwerpen worden bepaald door
MDOTO.

Wie

Leden CoPI en (CoPI medewerkers)

Waarom

2012 staat in het teken van de introductie van het Regionaal Crisisplan. Dit houdt in dat
de crisisstructuur op een logische wijze wordt weggezet. Hier wordt vooral een praktische
slag gemaakt met de volgende resultaten: inzichten, handreikingen en
informatieproducten. De deelnemers leren deze producten te gebruiken.

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
Externe observator/evaluator + verzorging
In bijlage 1 vindt u de exacte uitwerking van de uren per functie

Waar effect

Deelnemers nemen kennis van de informatieproducten in het kader van het crisisplan en
weten hoe deze gebruikt moeten worden. Hierdoor moeten de teamleden in de praktijk
elkaar effectiever van informatie kunnen voorzien en multidisciplinaire
informatieproducten bespreken.

Welke wijze

Blok 1: kennismaking met de informatieproducten door Projectgroep Regionaal
Crisisplan
Blok 2: twee korte oefenrondes van een kwartier waar men in groepen van 4 of 5
personen oefent met de informatieproducten. (deze oefenrondes kunnen over een
specifiek onderwerp gaan in het kader van planvorming of het risicoprofiel)
Blok 3: Verdieping op een onderwerp

Wanneer

In het elementaire oefenblok, dit zal in het eerste tertiaal van 2012 staan. De
bijeenkomsten vinden plaats van 09.00 tot 12.30 uur.
Donderdag 2 februari, woensdag 8 februari, dinsdag 14 februari, dinsdag 28 februari,
woensdag 7 maart en maandag 12 maart

143 uur
648 uur
€ 3.000,-

4.4. Training Leiders-CoPI
Wat

Eén training t.b.v. oriëntatie netcentrisch werken in het CoPI
Elementaire multidisciplinaire vaardigheden.
Vorig jaar is officieel gestart met de netcentrische werkwijze en informatiemanagers op
piket. Nu iedereen een idee heeft wat de taken zijn, moet afgestemd worden wat de
verwachtingen zijn en wat de Leider –CoPI wel of niet verwacht van de
informatiemanager.

Wie

Leiders-CoPI, IM-CoPI en Plotters

Waarom

In deze bijeenkomst wordt de netcentrische werkwijze binnen het CoPI afgestemd met
de Leiders CoPI en de IM-CoPI.

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
Externe observator/evaluator + verzorging
In bijlage 1 vindt u de exacte uitwerking van de uren per functie

45
104
€800,-
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Waar effect

Na deze bijeenkomst is het informatievoorzieningproces vanuit het CoPI afgestemd
met de ondersteuners en kan een eenduidige werkwijze gehanteerd worden

Welke wijze

Blok 1: Leiders CoPI bespreken samen met iemand van planvorming en de
informatiemanagers CoPI de huidige uitvoering van de werkwijze. In dit blok is ruimte
om de taakkaart van de informatiemanagers te bespreken en naar de werkafspraken te
kijken van de netcentrische werkwijze.
Blok 2: Leiders CoPI en ondersteuners stemmen de gewenste werkwijze met elkaar af.

Wanneer

In het elementaire oefenblok, dit zal in het eerste tertiaal van 2012 staan. Datum:
donderdag 15 februari van 12.30 uur tot 15.30 uur.

Nota bene

Vanwege de samenstelling van de groepen dient de training in Alphen aan den Rijn
plaats te vinden.

4.5. Training ROT-leden
Wat

Vier Trainingen voor de ROT-leden
Elementaire multidisciplinaire vaardigheden
Bekend maken met het Regionaal Crisisplan, aansturing van de hoofdstructuur is
voorgaande jaren reeds behandeld. Dit jaar wordt vooral gericht op de
informatieproducten die voortkomen vanuit het crisisplan en de wijze waarop hiermee
gewerkt wordt.
De scenario’s waarmee getraind wordt komen voort vanuit de specifieke planvorming of
het risicoprofiel.

Wie

Leden ROT inclusief sectie informatievoorziening

Waarom

2012 staat in het teken van de introductie van het Regionaal Crisisplan. Dit houdt in dat
de crisisstructuur op een logische wijze wordt weggezet. Hier wordt vooral een praktische
slag gemaakt met de volgende resultaten: inzichten, handreikingen en
informatieproducten. De deelnemers leren deze producten te gebruiken.

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
Externe observator/evaluator + verzorging
In bijlage 1 vindt u de exacte uitwerking van de uren per functie

Waar effect

Deelnemers nemen kennis van de informatieproducten in het kader van het crisisplan en
weten hoe deze gebruikt moeten worden. Hierdoor moeten de teamleden in de praktijk
elkaar effectiever van informatie kunnen voorzien.

Welke wijze

Blok 1: kennismaking met de informatie producten door Projectgroep Regionaal
Crisisplan
Blok 2: drie korte oefenrondes waar de informatieproducten.
Voor de Operationeel Leider (OL) wordt een coach geregeld. Deze zal i.s.m. de OL de
vergadertechnieken bijslijpen.

Wanneer

In het elementaire oefenblok, dit zal in het eerste tertiaal van 2012 staan. Bijeenkomsten
vinden plaats van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur op maandag 19
maart en vrijdag 30 maart.

Nota bene

Deze training wordt afgestemd op de training voor de staffunctionarissen

166 uur
128 uur
€ 3.000,-

4.6. Training staffunctionarissen ROT
Wat

Twee Trainingen voor de staffunctionarissen van het ROT.
Elementaire multidisciplinaire vaardigheden
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Wie

Staffunctionarissen van het ROT en de sectie informatievoorziening. Maximaal drie
functionarissen per functiegroep.

Waarom

2012 staat in het teken van de introductie van het Regionaal Crisisplan. Dit houdt in dat
de crisisstructuur op een logische wijze wordt weggezet. Hier wordt vooral een praktische
slag gemaakt met de volgende resultaten: inzichten, handreikingen en
informatieproducten. De deelnemers leren deze producten te gebruiken.
Daarnaast heeft de sectie informatievoorziening haar werkwijze in taakkaarten
beschreven. Deze werkwijze moet worden afgestemd met de mono-desks.

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
Externe observator/evaluator + verzorging
In bijlage 1 vindt u de exacte uitwerking van de uren per functie

Waar effect

Er is nu een jaar ervaring opgedaan met de netcentrische werkwijze. Met de
staffunctionarissen wordt bekeken of de werkwijze naar behoren werkt of dat er
aanpassingen gedaan moeten worden.
Verder nemen de deelnemers kennis van de informatieproducten in het kader van
crisisplan en weten ze hoe deze gebruikt moeten worden. Hierdoor kunnen ze de ROTleden pro-actief voorzien van informatie die benodigd is voor de uitvoering van de
processen.

Welke wijze

Blok 1: Bespreken van de ervaringen met de netcentrische werkwijze en de ontwikkelde
taakkaarten. Gekeken wordt of deze aansluiten in de samenwerking met de
staffunctionarissen.
Blok 2: Kennismaking met de informatieproducten door Projectgroep Regionaal
Crisisplan
Blok 3: Twee korte oefenrondes waar de informatieproducten die opgeleverd moeten
worden, concreet worden gemaakt.

Wanneer

In het elementaire oefenblok, dit zal in het eerste tertiaal van 2012 staan. .
Bijeenkomsten vinden plaats van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur op
donderdag 5 april.

146 uur
128 uur
€ 2.200,-

4.7. Training RBT
Wat

Training RBT, welke gepland stond op 13 april 2011 en is uitgesteld naar 2012

Wie

Leden van het RBT, exclusief ondersteuners

Waarom

In 2009 is gestart met een trainingstraject om het RBT te laten ervaren en beoefenen van
het proces van besluitvorming met een volledig bezet RBT conform de vastgestelde
werkwijze “coördinatie bij GRIP 4”. Daarnaast was het oefendoel voor de RBT-voorzitters
het implementeren van lessen uit de training van 28 oktober 2009. Hierop wordt nu
voortgeborduurd. Verder is er aandacht voor de komst van de sectie bevolkingszorg in
het ROT en de daardoor gewijzigde aansturing. Daarnaast worden de deelnemers en
ondersteuners bekend gemaakt met de aangepaste faciliteiten in de RBT ruimte.

Waarmee

Voor de verzorging van deze training zal een extern bureau worden ingehuurd. Vanuit de
regio zal iemand aanwezig zijn voor inhoudelijk input over de regionale crisisprocessen
en de ontwikkelingen omtrent het regionaal crisisplan.
Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
59 uur
Deelname
1 x 20 deelnemers à 4 uur
80 uur
Externe observator/evaluatoren + verzorging
€ 7.000,-

Waar effect

Opfrissen van het proces bestuurlijke besluitvorming en aandacht voor de wijzigingen in
de hoofdstructuur van crisisbeheersing.

Welke wijze

De leden zullen worden geïnformeerd over de aanpassingen in de hoofdstructuur. Verder
zijn er twee oefenrondes, waarbij in de casuïstiek tegengestelde belangen worden
verwerkt die de burgemeesters uitdagen om op constructieve wijze aandacht te vragen
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voor het belang van hun gemeente. Dit stelt de RBT-voorzitter voor de uitdaging om
ruimte te bieden aan discussie met behoud van regie op het vergaderproces zodat hij
tijdig tot weloverwogen besluiten kan komen. De oefenvorm zal veel ruimte laten voor
evaluatie waardoor de deelnemers binnen de oefening nog met de feedback aan het
werk kunnen.
Wanneer

In het elementaire oefenblok, dit zal in het eerste tertiaal van 2012 staan. Bijeenkomst
vindt plaats van 9.00 uur tot 13.00 uur op woensdag 18 april.
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5. Oefenen
De scenario’s die worden beoefend tijdens de trainingen en oefeningen zullen, indien uitvoerbaar, gericht
zijn op het risicoprofiel, de specifieke planvorming of het landelijk bepaalde thema. Op deze wijze wordt
voldaan aan de wens van de VRHM om de generieke hoofdstructuur te versterken en de wettelijke eis om
de specifieke planvorming te beoefenen.

5.1. BT oefening
Wat

BT oefening voor alle gemeenten.
Het eerste deel van de oefening wordt gebruikt voor een workshop. Het tweede deel
wordt geoefend met diverse korte scenario’s.

Wie

Eenmaal iedere functie binnen elk BT van iedere gemeente. Per keer worden twee
gemeenten getraind / geoefend.

Waarom

Bij de workshop maken de deelnemers kennis met de nieuwste ontwikkelingen binnen de
crisisbeheersing en wordt stilgestaan bij individuele- en teamcompetenties. Tijdens het
oefenen worden vaardigheden van de deelnemers getraind.

Waarmee

Voor de verzorging van deze training zal een extern bureau worden ingehuurd. Vanuit de
regio zal iemand aanwezig zijn voor inhoudelijk input over het Regionaal Crisisplan.
Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
478 uur
Deelname
25 BT’s à 4 uur
1134 uur
Externe observator/evaluatoren + verzorging
€ 32.000,-

Waar effect

Oefendoelen
• Competentiegericht oefenen door één op één evaluatie (keuze maken uit één of
enkele) competenties.
• Competentiegericht oefenen door het benoemen, uitwerken en trainen van één of
enkele teamcompetenties.
• Leren werken conform de filosofie en de producten van het Regionaal Crisisplan.

Welke wijze

Deel 1: workshop met de volgende elementen: het Regionaal Crisisplan,
teamcompetenties (voortborduren op 2011: herhaling teamcompetentie
omgevingsmanagement; introductie nieuw teamcompetentie en individuele competenties
(toelichting en wijze van feedback).
Deel 2: oefenen. Tijdens deze oefening wordt geoefend met 4 korte scenario’s. De
scenario’s zijn gebaseerd op het risicoprofiel. De oefening heeft een binnenring en een
buitenring. In de buitenring zitten de functionarissen die waarnemen en 1 op1 feedback
geven aan hun collega’s. De operationele diensten verzorgen deze collegiale feedback
aan elkaar.

Wanneer

In het oefenblok grootschalig optreden. Deze staat in het tweede deel van het jaar
gepland. Bijeenkomsten vinden plaats van 11.30 uur tot 17.00 uur: Data: 6x mei, 3 x juni
en 4 x september.

5.2. 4 x lijn hoofdstructuur oefening
Wat

4 oefeningen waarbij uiteindelijk de lijnen in de gehele hoofdstructuur zijn beoefend
< GMK <> CoPI , CoPI <> ROT <> TBZ , ROT <> BT, ROT <> RBT
Dit is een teamgerelateerde oefening
De hoofdstructuur oefening gaat ervan uit dat niveau 1 en 2 voldoende worden beheerst
en dat de informatieproducten gehanteerd kunnen worden door alle teamleden. Alle
teams zijn voor de kwaliteit van de oefening afhankelijk van elkaars presteren.

Wie

Iedere functie in de hoofdstructuur

Waarom

De afgelopen jaren is het oefenprogramma gericht op de vergadervaardigheden binnen
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het team vergelijkbaar met de huidige ploegsysteem oefeningen. In deze oefeningen is
veel aandacht geweest voor de structuur in de vergadering en multidisciplinaire
samenwerking in het team. Naar de mening van MDOTO beheersen de teams deze
vaardigheden nu voldoende. De volgende gewenste vaardigheden richten zich
op de communicatielijnen tussen de verschillende teams.
Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
Externe observator/evaluator + verzorging
In bijlage 1 vindt u de exacte uitwerking van de uren per functie

344 uur
352 uur
€3.000,-

Waar effect

Bij deze oefening willen we ons richten op 4 oefeningen waarbij de gehele hoofdstructuur
wordt beoefend. In 2012 doen we deze cyclus eenmaal op basis van een scenario. Dit is
een nulmeting om te zien waar de oefendoelen in 2013 op gericht moeten worden.
Verder kan zo de oefenorganisatie kijken hoe deze opzet het beste georganiseerd moet
worden.

Welke wijze

Vierdaagse oefening waarbij alle onderdelen uit de hoofdstructuur een realistisch
scenario aangeboden krijgen.
Dag 1: Deze oefendag draait om de GMK. Op basis van een scenario alarmeert de GMK
en stuurt deze eenheden aan. Bij opschaling GRIP 1 wordt de CMK ingericht en wordt
contact gezocht met het CoPI. Alle disciplines binnen de meldkamer zorgen dat hun
opdrachten worden afgestemd. Zodra het CoPI (responscel) op basis van het scenario
besluit op te schalen naar GRIP 2 (incl TBZ) en deze opdracht is uitgevoerd is de GMK
oefening voltooid.
Dag 2: Het scenario is GRIP 2. Het CoPI, TBZ en ROT zijn actief , stemmen af en zetten
hun processen uit. Het incident ontwikkelt zich en het ROT besluit aan de BGM te
adviseren op te schalen naar GRIP 3. Zodra het BT bijeen zou zijn gekomen (c.a. 60
min) is deze oefening afgerond.
Dag 3: Deze dag oefenen ROT < > BT. Het ROT heeft het BT geadviseerd bijeen te
komen. De OL contact op met de BGM om de situatie uit te leggen aan de BGM. Na 2
overleggen blijkt dat het incident implicaties heeft voor een andere gemeente. Hierover
neemt de >BGM contact op met de voorzitter van de veiligheidsregio.
Dag 4: Deze dag oefenen het ROT en het RBT. De OL brieft de voorzitter
veiligheidsregio. In het RBT wordt de verdere aanpak besloten.
Deze oefenvorm komt dicht bij de wens van de wetgever, waarbij de oefening
gecontroleerd verloopt door de knip tussen de oefenonderdelen. Wanneer een team
minder functioneert, heeft dit geen effect op de oefenkwaliteit van de andere
delennemende teams. Bij deze vorm moet vrij veel geïnvesteerd worden in het
tegenspel.

Wanneer

In het oefenblok grootschalig optreden. Deze staat in het tweede deel van het jaar
gepland. . Bijeenkomsten vinden plaats van 9.00 uur tot 12.30 uur op maandag 8 oktober
tot en met donderdag 11 oktober.

5.3. Oefening RBT project
Wat

RBT oefening in het kader van het project dijkring 14

Wie

De RBT-leden die betrokken zijn rondom Dijkring 14.

Waarom

Door de portefeuillehouder van de veiligheidsregio Hollands Midden is op 7 maart in de
Stuurgroep Management Overstromingen (SMO) toegezegd dat onze regio deelneemt
aan deze oefening. De oefening komt voort uit de afspraak in het convenant Dijkring
14 om gezamenlijk te oefenen. De samenwerking tussen 18 verschillende partijen en
het coördinatieplan wordt tijdens deze oefening beoefend.

Waarmee

De interregionale projectgroep zal het belangrijkste deel van deze oefening trekken,
scenario’s worden gemaakt door subwerkgroepen. Tijdens de oefening zal de regio
wel moeten ondersteunen met tegenspel e.d.
Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
170 uur
14

Deelname
1 x 20 deelnemers à 4 uur
Externe observator/evaluatoren + verzorging

135 uur
€ 5.000,-

Waar effect

Het doel van de oefening is de bestuurders bekend te maken met het gebruik en de
uitwerking van het coördinatieplan dijkring 14

Welke wijze

De interregionale oefening dijkring 14 is een 3-daagse oefening waarbij een ernstige
overstroming van dijkring 14 wordt gesimuleerd. De eerste 2 dagen zijn de
de
waterpartijen aan het oefenen. De 3 dag komt de algemene kolom in beeld. ’s
Ochtends komen de RBT’s van alle betrokken veiligheidsregio’s samen om hun plan te
trekken. ’s Middags is er een overleg van de voorzitters van de Veiligheidsregio’s.

Wanneer

oefening vindt plaats op donderdag 15 november

Nota bene

Vooraf zal het scenario door een ROT moeten worden behandeld. Zij stellen een
advies op t.b.v. het RBT. Hiervoor zijn alleen de ROT leden nodig.

5.4. Oefening Operationele initiatieven
Wat

Een drie operationele veldoefeningen

Wie

GMK, CoPI en veldeenheden

Waarom

Het is van belang dat OvD-en ook oefenen in het aansturen van veldeenheden tijdens
een groot incident. Grote operationele oefeningen bieden hier de ruimte voor. Tevens
kan het GMK de opschaling oefenen naar GRIP 1.

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
220 uur
Deelname
3 x 5 deelnemers à 4 uur
60 uur
Externe observator/evaluatoren + verzorging
€ 0,De LUMC oefening is reeds voorbereid. Hier moet alleen de organisatie en uitvoering
gedaan worden.

Waar effect

De initiator wordt geoefend, inclusief het GMK. Deze wordt geoefend in de aansturing
van grote aantallen voertuigen/eenheden. Verder moeten de OvD-en bij deze oefening
niet alleen aandacht hebben voor de bestrijding van het incident maar ook voor eigen
eenheden.

Welke wijze

In het veld wordt een grote oefening uitgezet waar eenheden aan het werk zijn. De leden
van het CoPI sturen het incident aan, ondersteunt door het/de GMK.

Wanneer

De planning van deze oefeningen is afhankelijk van de aanmelding van oefeningen
vanuit de operationele diensten.
LUMC: donderdag 19 april

Nota Bene

De operationele initiatieven moeten bijvoorkeur 18 weken van tevoren worden
aangemeld. De organisatie van de gehele oefening ligt bij oefenorganisatie van de dienst
die het operationele initiatief heeft aangevraagd. MDOTO zorgt voor aanwezigheid van
de CoPI-bak (incl IM, Plot en logistiek medewerker), de OvD-G en OvD-P, OvD-B en een
Leider-CoPI. MDOTO controleert of het scenario geschikt is voor een CoPI oefening een
scherpt de oefendoelen aan. Verder verzorgt MDOTO, in overleg met de initiator, de
evaluator van het CoPI.
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5.5. Operationele training
Wat

Operationele training

Wie

Trainingsweek voor OvD-en, HOvD-en, CoPI-medewerkers en centralisten

Waarom

Een operationele training waarbij de deelnemers in een aaneengesloten periode in een
realistische omgeving scenario’s krijgen aangeboden, waarbij binnen die periode ruim de
mogelijkheid is om zichzelf te verbeteren. Verder is er ruimte om elkaar goed te leren
kennen, waardoor de samenwerking soepeler kan verlopen.

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
6 x 70 deelnemers à 8 uur
Externe observator/evaluatoren + verzorging + tegenspel

500 uur
3600 uur
Uit Monokolom

Inzet ROT tijdens trainingsweek:
Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
1 x 13 deelnemers à 3 uur
Externe observator/evaluatoren + verzorging + tegenspel

141 uur
60 uur
€ 1.000,-

Waar effect

Teamcompetenties en waar mogelijk gericht op individuele competenties die worden
bepaald in overleg met de deelnemer. De deelnemer zal meerdere malen in een CoPI
overleg voeren. Dit moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. De OvD moet omgaan met de
druk die uit het veld komt, terwijl ook overlegd moet worden.

Welke wijze

Training op een trainingscentrum voor een aaneengesloten periode, in de loop van de
week zal mogelijk vanuit het RCC worden aangesloten met een ROT. De mogelijkheden
hiervoor worden onderzocht.

Wanneer

De voorbereidingsgroep komt met een voorstel

6. testen gehele hoofdstructuur
Wat

Onverwacht grote test van de gehele hoofdstructuur

Wie

Calamiteiten Meldkamer, Leden van een CoPI, leden van een ROT, leden van het team
bevolkingszorg en leden van een RBT

Waarom

Voldoen aan de eis in de Wet veiligheidsregio’s, artikel 2.5.1. Hierin staat dat eenmaal
per jaar de gehele hoofdstructuur beoefend moet worden. Het IOOV gebruikt deze
oefening om de hoofdstructuur te testen en dit als input te gebruiken voor de rapportage
‘staat van rampenbestrijding 2012’.

Waarmee

Deelname
42 deelnemers à 4 uur
Externe observator/evaluatoren + verzorging
Projectgroep bewaking kaders test
Deze uren vallen onder de post beleid, bestuur en control in tabel 8.2.

Waar effect

Deze test heeft geen specifieke leerdoelen. De opzet van de oefening is hiervoor niet
geschikt. Deze test wordt gehouden om te voldoen aan de eisen van de IOOV, voor hun
rapportage’ staat van rampenbestrijding 2012’.

Welke wijze

D.m.v. een onverwachte alarmeringstest waarbij alle teams in de gehele lijn aanwezig
zijn.

Wanneer

Begin 2012

184 uur
€ 45.000,30 uur
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7. Kwaliteit en innovatie
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop MDOTO de kwaliteit van de gehele OTO organisatie gaat
verbeteren. Naast de standaard werkzaamheden vanuit MDOTO zoals het organiseren van oefeningen,
opleidingen en het maken van beleid en werkplannen voor het multidisciplinair oefenen, is MDOTO ook
bezig met ontwikkelingen voor de toekomst en het verbeteren van de geleverde kwaliteit.

7.1. Kwaliteit van oefeningen
Voor de kwaliteit van de oefening is het van belang om in de voorbereiding in een draaiboek duidelijk aan te
geven: wat de oefendoelen zijn, wat de bijbehorende opzet van de oefening is, wat de benodigde capaciteit
is, op welk moment welke producten gereed moeten zijn etc. In 2012 zal nadrukkelijker gewerkt worden met
draaiboeken om zodoende de integraliteit binnen de oefeningen te verhogen en daarmee de kwaliteit te
vergroten.

7.2. Ontwikkeling oefenstaf
In 2012 wil MDOTO zich meer gaan richten op de afzonderlijke kwaliteiten van de leden. De reguliere
inbreng bij de voorbereiding op trainingen en oefeningen van de kolomen blijft behouden, maar in
gezamenlijk overleg kan een MDOTO-lid meer worden ingezet op een deelonderwerp wanneer hier zijn
kracht zit. Bijvoorbeeld wanneer iemand goed is in het specifiek uitwerken van scenario’s moet hij hier vaker
voor worden ingezet en minder belast worden met andere zaken. Zo wordt MDOTO in zijn totaal sterker
omdat iedereen op zijn sterkste punten bezig is. Verder zijn in het Besluit- en de Regeling personeel
veiligheidsregio’s multidisciplinaire functies genoemd die betrekking hebben op OTO-activiteiten zoals de
procesmanager multidisciplinair oefenen en de evaluator multidisciplinair oefenen. Leden van MDOTO gaan
daar waar mogelijk per jaar naar minstens één verdiepingsdag en zal minimaal één werkbezoek afgelegd
worden in een andere veiligheidsregio. Ook zal in werkoverleggen nadrukkelijker worden stilgestaan bij de
werkwijze aangaande de totstandkoming van oefeningen.

7.3. Registratie
Het registeren van het aantal oefenmomenten en, voor zover mogelijk, de behaalde resultaten en de
competenties zijn de basis voor het continu verbeteren van de crisisfunctionarissen en –teams. Daarnaast is
het belangrijk te bepalen of alle deelnemers een evenredige oefenbelasting hebben. Dit kan door registratie.
De IOOV dringt aan op registratie. In 2010 is een start gemaakt met de registratie. Volgens het MOTOB
2010-2013 zou in 2010 een nieuw registratiesysteem worden aangeschaft. In 2011 is de multidisciplinaire
module beschikbaar in AG5 die kan aansluiten bij de oefenregistratie van mono-brandweer en de GHOR.
Het doel van MDOTO is om in 2012 te starten met de registratie in AG5. Op dit moment worden de
registratie nog per kolom bijgehouden.

7.4. Vaardigheden en aandachtspunten
In 2011 is gestart met het maken van een vaardighedenlijst van multidisciplinaire functionarissen. In 2012
wordt gekeken op welke wijze het best vormgegeven kan worden aan het waarnemen op deze
vaardigheden. Het doel is om dit verder te ontwikkelen waarbij functionarissen die aandachtspunten hebben
een specifiek trainingsprogramma kunnen volgen om deze aandachtspunten te verbeteren.

7.5. Evaluatie
Bij elke oefening wordt een evaluator aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
evaluatieplan. Er is gebleken dat de leereffectiviteit toeneemt naar mate de kwaliteit van de evaluatie
toeneemt. Voor de kwaliteit en de acceptatie van de evaluatie is het in veel gevallen van belang om dit
extern te beleggen. Daarom worden evaluatoren veelal extern ingehuurd. MDOTO is verantwoordelijk voor
het eindverslag (samenvoeging van alle evaluaties). De VRHM heeft zelf opgeleide evaluatoren. Ook gaan
onze evaluatoren regelmatig bij andere regio’s evalueren. Hier doen zij nieuwe ervaringen en ideeën op, aan
de hand waarvan MDOTO haar oefeningen en werkwijze kan verbeteren.
Uit elke oefening komen evaluatiepunten naar voren. Deze evaluatiepunten moeten geborgd worden.
Enerzijds gebeurt dit via registratie anderzijds moeten de punten binnen de organisatie worden weggezet.
De voortgang van deze evaluatiepunten wordt gemonitord. In 2012 onderzoeken we de invoering van een
kwaliteitszorgsysteem.
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8. Financiën en capaciteit
In dit werkplan wordt € 70.200,- verantwoord, waarvan € 5.500,- ten behoeve van een registratiesysteem. Dit
is € 7.000- meer dan beschikbaar is gesteld in het MOTOB. Vanuit budget vakbekwaamheid zijn deze
financiën beschikbaar. In het MOTOB staat opgenomen dat de politie een capaciteit levert van 800 uur. De
politie heeft kenbaar gemaakt dat, gezien de ontwikkelingen in het politiebestel, zij in 2012, net als in 2011,
niet in staat zijn de in het MOTOB opgenomen 800 uur te leveren. De bijdrage van politie kan maximaal 600
uren bedragen. In het OTO-werkplan 2012 zijn geen financiën en capaciteit beschikbaar gesteld voor de
organisatie van de hoofdstructuur test.
Van alle partners wordt verwacht dat zij zich inspannende toegezegde capaciteit te leveren en in te plannen.
Hierbij heeft de politie wel aangegeven dat zij geen zekerheid kan geven de beschreven capaciteit te kunnen
leveren.
De capaciteit MDOTO uren zoals opgenomen in tabel 8.1 zijn de uren die de MDOTO-leden en
responscelleden aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de oefening besteden. De kosten voor
observatie en coaching van functionarissen op hun individuele competenties worden mono-disciplinair
gebudgetteerd (m.u.v. de multidisciplinaire functies).
De volgende tabellen geven een overzicht van de bestede uren en de capaciteit. De tabel 8.1 geeft weer aan
welke type oefeningen de uren en het geld worden besteed. Deze tabel geeft alleen inzicht in de capaciteit
die de organisatie van de oefening kost (inclusief tegenspel).

type oefening
Training LCMS 2.0
netwerkbijeenkomsten
Training CaCo's GMK
Training CoPI leden
Training Leiders CoPi
Training ROT (leden)
Training RBT
Training ROT (staffunc)
Oefening BT
Oefening RBT project
Oefening 4x lijn
Oefening lokaal LUMC
Oefening Lokaal 2
Oefening Lokaal 3
ROT aan oper train
Operationele training
oefening
Tabel 8.1

capaciteit
MDOTO

kosten
42
167
65
143
45
166
72
146
478
178
400
109
146
146
141
501
2945

0
€ 3.000
€ 200
€ 3.000
€ 800
€ 3.000
€ 7.000
€ 2.200
€ 32.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.000
€0
€ 64.700
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De totale inzet die in 2011 wordt geleverd vanuit MDOTO (en responscelleden) voor de uitvoering van het
OTO-werkplan wordt weergegeven in de tabel 8.2.
OtO-activiteit

capaciteit MDOTO

Oefeningen
opleiding
beleid, bestuur control

kosten

2945

€ 64.700

20

€0

1085

inzet eigen evaluatoren

100

werkplan

180

verwerken evaluatiepunten

€0

80

registratie systeem

100

innovatie

250
4760

€ 5.500

€ 70.200

Tabel 8.2
In tabel 8.3 staat weergegeven hoeveel capaciteit in het MOTOB beschikbaar is gesteld.
Capaciteit MDOTO per jaar
Uur ≈ fte
Multi
2080
1,60
Brandweer
800
0,60
GHOR
800
0,60
Politie
600
0,45
BGC / Gemeenten
480
0,37
Totaal
4760
3,62
Tabel 8.3

9. Inzet buiten regulier budget
In dit werkplan wordt weergegeven welke OTO-activiteiten gerealiseerd kunnen worden met het reguliere
budget. Indien andere budgetten beschikbaar komen, kunnen andere OTO-activiteiten worden
georganiseerd m.b.v. deze gelden. Een aandachtspunt blijft dan wel de beschikbare capaciteit.
Als capaciteit wordt gevraagd ten behoeve van oefeningen die niet in de regionale mono- en
multidisciplinaire werkplannen zijn opgenomen, dan vallen deze buiten het reguliere budget en onder deze
paragraaf.

10. Werkplanning
De werkplanning, voor zover die bij de presentatie van dit plan bekend is, waarin opleidingen, trainingen en
oefeningen zijn ingepland, is als separate bijlage bij dit plan gevoegd.
Deze werkplanning wordt alleen gewijzigd, als de wijzigingen binnen de kaders van dit werkplan vallen.
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11. Bijlage 1: uren besteding deelnemers
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12. Bijlage 2: uitwerking capaciteit en uren MDOTO
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A.12
Werkplan 2012 Multidisciplinaire Informatievoorziening (MDI),
versie 0.3 (4 januari 2012)
Op basis van de huidige landelijke ontwikkelingen (LCMS) en de paragraaf “Informatiemanagement” in
het VRHM Regionaal Beleidsplan is het vrij eenvoudig om een lijst met activiteiten samen te stellen
die in het verband van MDI moeten worden uitgevoerd in 2012. De planning in de tijd van deze
activiteiten is echter lastiger, omdat de timing van de uitrol van LCMS in onze regio nog onbekend is.
Bij de invoering van netcentrisch werken gaan we uit van invoer van LCMS2.0 medio 2012. Daarom
moeten (opleidings)activiteiten die met de oude versie van LCMS te maken hebben beperkt blijven.
Er zijn drie hoofdactiviteiten die vanuit het MDI gecoördineerd zullen worden:
A. Verdere invoering van het netcentrisch werken in de crisisorganisatie.
B. Invoering van de landelijke applicatie voor netcentrisch werken, LCMS2.0.
C. Opstellen van een multidisciplinair beleidsplan informatiemanagement voor VRHM.
Capaciteit m.b.t. MDI-activiteiten
Nr

A.
1.
2.

B.

1.
2.
3.
4.
5.

C.

1
2

Activiteiten van MDI in 2012

Multiplan +
BRW

Verdere invoering van het netcentrisch
werken in de crisisorganisatie:
Eventueel (laten) invullen piketfuncties

IPM

ICT

50

Verder doorontwikkelen van netcentrisch
werken in de mono kolommen en bij de
ketenpartners.

1

Kolom

Planning
2

Keten

10

10

100

100

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

x

x

x

x

x

x

Invoering van de landelijke applicatie
3
voor netcentrisch werken, LCMS2.0 :
Plan van aanpak samenstellen
Voorbereidingen migratie (inventarisatie
e.d.); site survey; impactanalyse
Inpassen LCMS2.0 in infrastructuur [i.s.m.
het project NCW]
Inpassen LCMS2.0 in werkwijze [i.s.m. het
project NCW]
Opleiden/trainen/oefenen
crisisfunctionarissen in LCMS2.0 [MDOTO
i.s.m. MDI en het project NCW]
Opstellen van een multidisciplinair
beleidsplan informatiemanagement voor
VRHM:
Opzet maken voor het beleidsplan.
Bijwerken van het beleidsplan.
TOTAAL:

50

50

20

20

20

x

50

300

100

30

30

x

200

200

50

50

x

x

50

50

x

x

16 uur
per
gebruiker

16 uur
per
gebruik
-er

x

x

300

100

300

70

70

50

200

50

50

600

1050

320

380

4

370

x
x
4

Het aantal genoemde uren is een globale inschatting.
1
Benodigde capaciteit per kolom (vanuit Politie, GHOR, Gemeenten/BGC en GMK) exclusief Brandweer voor de rol van expert
ten aanzien van het eigen monodisciplinaire proces, met een multidisciplinaire blik.
2
Benodigde capaciteit van de formele convenantpartners, niet zijnde partners uit de kolommen van de VRHM (zie voetnoot 1).
3
Onderdeel van het actiepunt uit het VRHM regionaal beleidsplan “Gebruikmaken - indien mogelijk - van landelijke applicaties,
databases en voorzieningen, waaronder LCMS 2.0, digitale bereikbaarheidskaart, GHOR4all, NL alert en
noodcommunicatievoorziening [Kolommen] – 2012/2013/2014/2015”
4
Exclusief de opleidingsuren in het kader van LCMS2.0 (dit kan behoorlijk oplopen met plusminus 600 gebruikers in de regio.

1

Toelichting per onderwerp:
Nr.
A.

1.

2.

B.

Onderwerp
activiteit
Verdere invoering
van het
netcentrisch
werken in de
crisisorganisatie:
(Laten) invullen
piketfuncties
Verder
doorontwikkelen van
netcentrisch werken
in de mono
kolommen en bij de
ketenpartners.

Plan van aanpak
samenstellen

2.

Voorbereidingen
migratie
(inventarisatie e.d.);
site survey;
impactanalyse
Inpassen LCMS2.0
in infrastructuur

4.

Inpassen LCMS2.0
in werkwijze

5.

Opleiden/trainen/
oefenen
crisisfunctionarissen
in LCMS2.0

C.

Opstellen van een
multidisciplinair
beleidsplan
informatiemanage
5
ment voor VRHM :
Opzet maken voor
het beleidsplan.

1.

2.

Beoogd resultaat

Uitvoering

Financiën

Planni
ng
2012/
2013

Netcentrisch
kunnen werken in
crisissituaties.
Netcentrisch
kunnen werken in
crisissituaties.

Ingevulde piket
functies

Multiplanvorming

n.v.t.

2012

Netcentrische
werkwijze die
aansluit bij de
desbetreffende
kolom/ketenpartner.

Kolommen/
Ketenpartners

20122014

2012

Invoering van de
landelijke applicatie
voor netcentrisch
werken, LCMS2.0:

1.

3.

Doelstelling

Bijwerken van het
beleidsplan.

Planmatig
uitvoeren van
migratie naar
LCMS2.0
Goed voorbereide
migratie naar
LCMS2.0

Plan van aanpak
migratie LCMS2.0

MDI

n.v.t.

2012

Kennis van huidige
inrichting en impact
van migratie naar
LCMS2.0

MDI

n.v.t.

2012

Goede inpassing
van LCMS2.0 in
bestaande
infrastructuur.
Bij elkaar brengen
van huidige
werkwijze en het
‘nieuwe
gereedschap’
LCMS2.0
Crisisfunctionarissen met
LCMS2.0 leren
werken.

Technisch en
functioneel werkend
LCMS2.0

MDI + ICT +
project NCW

2012

Input voor de
opleidingen,
documentatie en
communicatie over
het werken met
LCMS2.0
Crisisfunctionarissen die
met behulp van
LCMS2.0 optimaal in
hun werkwijze
worden
ondersteund.

MDI –
multiplanvormi
ng + project
NCW

N.t.b. in
site survey
en impactanalyse
n.v.t.

N.t.b. in
site survey
en impactanalyse

2012/
2013

MDI / MDOTO
/ project NCW
/

2012

2012

Richting geven aan
de activiteiten op
het gebied van
informatiemanage
ment binnen de
partijen binnen de
VRHM.
idem

Concept
multidisciplinair
beleidsplan
informatiemanagem
ent voor VRHM

MDI

2012

Multidisciplinair
beleidsplan
informatiemanagem
ent voor VRHM

MDI

2012
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Een van de belangrijke items in dit stuk is het risicogestuurd optreden, voor dit document zijn daarom het
risicoprofiel en het gebruik van de risicokaart belangrijke onderwerpen.
2

Activiteiten in 2012 - buiten het bereik van MDI - , maar wel van belang voor
informatiemanagement binnen VRHM:
Beschrijven informatieproducten [PL crisisplan] per proces uit het crisisplan, inclusief behoefte en
beschikbaarheid. – 2012/2013
Opleiden/trainen/oefenen crisisfunctionarissen [MDOTO]: Opnemen netcentrisch werken als vast
onderdeel binnen opleiden, trainen en oefenen – 2012/2013
Laten uitvoeren in de 4 kolommen:
o Hanteren van de in het crisisplan beschreven informatieproducten.
[uitvoeringsverantwoordelijken in 4 kolommen] – 2012/2013/2014/2015
o Aansluiten op landelijke basisregistraties [uitvoeringsverantwoordelijken in 4 kolommen]
(vb gemeentelijke basisadministratie, basisregistratie adressen en gebouwen, nieuw
handelsregister) en bij landelijke werkwijze – 2012/2013/2014/2015
o In gebruik nemen van (landelijke) geografische informatiesystemen die aansluiten bij
LCMS [uitvoeringsverantwoordelijken in 4 kolommen] – 2012/2013
o Gebruikmaken van de standaard uitwisselingsformatten en de NORA in bestaande
applicaties en opnemen als standaardeis bij nieuwe applicaties [MDI + kolommen] –
2012/2013/2014/2015
Organiseren van fallback faciliteiten:
o Organiseren fallback faciliteiten voor het Commando Plaats Incident (CoPI) [BHMmiddelen] - 2012
o Organiseren fallback faciliteiten en een uitwijklocatie voor het Regionaal
Coördinatiecentrum (RCC) [BHM-middelen] – 2012/2013
o Organiseren fallback faciliteiten en uitwijklocatie voor GMK [manager GMK] – 2012/2013

3
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2. Toelichting
In de periode mei tot en met september 2011 heeft de jaarlijkse cyclus van BT oefeningen
plaatsgevonden. Alle BT’s van de 25 gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn in 13
dagdelen geoefend. Per keer werden twee teams aan de hand van een tweetal verschillende
scenario’s beoefend. Kenmerkend voor de hele cyclus waren de volgende zaken:
 de scenario’s waren geschreven op het snijvlak van crisisbeheersing en sociale veiligheid; de
zogenaamde ‘softe’ crises;
 de teams werden gecoacht op basis van een aantal teamcompetenties;
 tijdens een korte workshop is de teamcompetentie Omgevingsmanagement uitgebreid aan bod
gekomen;
 specifiek is ingezoomd op de rol van de voorzitter van het Beleidsteam. Coaching stond hierbij
centraal op basis van 1-op-1 gesprekken tussen de trainer/coach en de voorzitter.
Voor elke gemeente is een eigen trainersevaluatie en een deelnemersevaluatie opgesteld. De eerste
op basis van de waarnemingen door de trainer en de teamnabespreking. De tweede op basis van de,
door de deelnemers ingevulde, evaluatieformulieren. Over het geheel van de cyclus is een overallrapportage opgesteld. Deze rapportage is toegevoegd aan deze informatienotitie. De evaluaties per
team zijn al beschikbaar gesteld aan de betreffende gemeente. Hieronder worden de hoofdlijnen van
de evaluatiepunten kort omschreven.
Wat zijn de leer- en/of evaluatiepunten voor een verbetering in de werkwijze en organisatie van de
crisisbeheersing?
- blijvende aandacht voor de toepassing van de netcentrische werkwijze in het beleidsteam;
- blijvende aandacht voor de strategische positionering van het beleidsteam;
- blijvende aandacht voor het trainen in de basis teamcompetenties crisismanagement (bijv.
vergaderstructuur / integrale beeldvorming).
- 25 gemeenten en 25 teams die slechts één of enkele keren per jaar oefenen maken het lastig
om op het gebied van teamcompetenties een stijgende leercurve te ontwikkelen.
Wat zijn de leer- en/of evaluatiepunten van de deelnemers?
- rolvastheid;
- assertiviteit tonen;
- samenwerking in het team / een bijdrage leveren aan het team;
- de belangrijke rol van de informatiemanager;
- besluitvorming expliciet maken.
Wat zijn de leer- en/of evaluatiepunten voor de werkgroep MDOTO?
- meerwaarde om te trainen met teamcompetenties en eventueel de stap naar individuele
competenties;
- de scenario’s moeten als middel goed en volledig zijn uitgewerkt, ook al ligt de nadruk niet op
de inhoud van het scenario maar op het functioneren van het team. Tijdens de cyclus is veel
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-

onduidelijkheid ontstaan over wederzijdse verwachtingen tussen VRHM en het trainersbureau
over aanpassingen aan het scenario.
telefonische respons op afstand waarbij de responscel niet bij elkaar zit werkt niet altijd. Dit is
sterk afhankelijk van de kennis over het scenario en de creativiteit van de tegenspeler;
meekijken met een videoverbinding werkt alleen als de apparatuur goed werkt en de
deelnemers een gericht opdracht meekrijgen;
betrokkenheid van externe partners, met name het Openbaar Ministerie, bij oefeningen. In
bijna alle scenario’s ligt er wel een rol voor het OM.
Aandachtspunt is de belasting bij de operationele diensten met betrekking tot de 13
beleidsteamoefeningen.

3. Implementatie en communicatie
Bovenstaande leer- en evaluatiepunten (geconcretiseerd in de evaluaties per team) zijn input voor:
- de werkgroep MDI (multidisciplinaire informatievoorziening) als het gaat om de toepassing van
de netcentrische werkwijze in beleidsteams;
- het project Regionaal Crisisplan als het gaat om de beschrijving en uitwerking van de
strategische positionering van het beleidsteam.
- de werkgroep MDOTO als het gaat om:
o het blijven trainen in de basisvaardigheden en de werkwijzen in de crisisorganisatie;
o de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de oefeningen;
o de discussie en opzet van het competentiegericht opleiden, trainen en oefenen.
Deze informatienotitie wordt achtereenvolgens aangeboden aan: het hoofdenoverleg, de
veiligheidsdirectie, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Hollands
Midden.
Daarnaast wordt deze notitie inclusief overall-rapportage verspreid onder deelnemers van
bovengenoemde werkgroepen en via de MOV’ers naar de lokale gemeenten.

4. Interne / externe afstemming
De trainers en deelnemersevaluatie van iedere gemeente afzonderlijk zijn reeds naar de gemeenten
ter informatie verstuurd. Ter verantwoording wordt deze notitie aangeboden aan HO, VD, DB en AB.

5. Bijlagen


Overall Evaluatie BT Oefeningen VRHM
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Overall evaluatie beleidsteamoefeningen 2011
Veiligheidsregio Hollands-Midden i.s.m. P&A Coaching

-

Oefendata in mei, juni, augustus en september 2011
Trainers P&A Coaching: Pim Brackenhoff, Maud van der Struijk, Henri Huisman,
Peter Bremer en Brigitte Overmaat.
Oefenstaf Hollands-Midden: Ellen Meijer en Evert van de Pol.

Inleiding
Deze overall evaluatie van de BT-oefencyclus 2011 voor Veiligheidsregio Hollands-Midden
betreft een overzicht van de belangrijkste bevindingen, leermomenten van deelnemers
en concrete aanbevelingen voor een passend vervolg. Het verslag is tot stand gekomen
op basis van deelnemers- en trainersevaluaties en gesprekken met de opdrachtgever.
Voor specifieke informatie verwijzen wij naar de afzonderlijk verstuurde evaluaties per
gemeente.

Doelstellingen
De centrale doelstelling binnen het OTO-beleid Hollands-Midden:
“Het verbeteren van de kwaliteit van de crisisbeheersing door het versterken van de
vereiste competenties van de bij grootschalige incidenten betrokken functionarissen.”
In dit kader zijn onderstaande oefendoelstellingen met opdrachtgever overeengekomen:
Na afloop van de BT-oefeningen 2011 is het volgende bereikt; deelnemende
functionarissen…
-

Hebben (opnieuw) ervaring opgedaan m.b.t. hun rol in het beleidsteam en hebben
kennis en kunde hieromtrent opgefrist, aangescherpt en beoefend.

-

Zijn zich meer bewust geworden van het belang van besluitvorming omtrent
bestuurlijke dilemma’s en de communicatie hierover naar externe partijen.

-

Zijn meer overtuigd geraakt van de noodzaak om in beperkte tijd en ondanks een
gebrek aan volledige informatie tot een beslissing te komen.

-

Hebben een prettig en leerzaam oefenprogramma beleefd waarbij ik mijn collega’s ook
weer wat beter heb leren kennen.

Algemene bevindingen




Het gemiddelde rapportcijfer dat deelnemers hebben toegekend aan de
oefenopzet met P&A Coaching is een 7,6. Een mooi resultaat en wat ons betreft
een positieve en prettige kennismaking met de beleidsteams Hollands-Midden.
Met name de combinatie van workshop en oefening is zeer positief ontvangen.
Het merendeel van de deelnemers heeft te kennen gegeven dat bovenstaande
doelstellingen naar tevredenheid behaald zijn, d.w.z. „mee eens of volledig mee
eens‟, een klein gedeelte scoorde „neutraal‟ en een enkeling gaf aan het „niet eens
of volledig oneens‟ te zijn met bepaalde stellingen. Voor een enkele gemeente
heeft het programma niet aan de verwachtingen voldaan maar werd voldoende
potentie gezien om er in een vervolg, met soortgelijke opzet wel datgene uit te
halen wat er in zit. Ervaren onvrede zat daar in het feit dat het oefenscenario
onvoldoende was uitgewerkt en dat het tegenspel en de bezetting van

Overall evaluatie BT-oefeningen Hollands-Midden 2011

P&A Coaching, Enschede










operationele diensten te mager was. Hier ligt gelijk de grootste uitdaging voor de
regio: voldoende mensen in de voorbereiding die het belang inzien van een goed
uitgewerkt scenario en volledige bemensing van operationele diensten in het
beleidsteam én in het tegenspel/de responscel om een volwaardige oefening te
draaien.
Meekijken met het andere BT bleek na enkele oefendagen van onvoldoende
meerwaarde te zijn en tijdens een tussenevaluatie met de opdrachtgever is in
samenspraak besloten om dat onderdeel te schrappen uit het programma. Dit
heeft een positieve uitwerking gehad. Er kwam meer ruimte voor de workshop,
het samenwerkingsproces, de nabesprekingen met feedback van de trainers en er
werd door de BT-leden meer ruimte ervaren om zelfreflectief te zijn t.a.v. het
gezamenlijke teamoptreden.
Aanbeveling is dan ook om het meekijken te schrappen en oefeningen geheel
parallel te draaien. Dat heeft bovendien het positieve gevolg dat de wenselijke
volgorde „eerst workshop, daarna oefening‟ consequent toegepast kan worden.
Deelnemers waren tevreden over de oefenstaf van de regio en de begeleiding van
de trainers/coaches van P&A Coaching. Eén keer werd hieromtrent een belangrijk
verbeterpunt aangedragen: “Waar mogelijk eerder ingrijpen als oefenleiding zodat
een discussie over het onvolledige scenario niet leidend wordt, soms moet een
team dan gewoon weer door.” Hierover zijn ook afspraken gemaakt tijdens de
tussentijdse evaluatie. Een positief voorbeeld: “De positieve benadering van de
trainers/coaches werkt stimulerend en is goed voor het zelfvertrouwen van
medewerkers.”
Men was niet altijd tevreden met de catering van de organiserende gemeentes
(bijv: ontvangst en welkom zonder koffie/thee), dat kan beter worden verzorgd.
Deelnemers vinden de „switch‟ van inhoud naar proces (samenwerken als team en
de factor „mens‟ bij beeld- en besluitvorming erg prettig. Hieronder een overzicht
van de belangrijkste en/of meest genoemde leermomenten:

Leermomenten BT-leden















Structuur in het overleg (beeldvorming – knelpunten – acties)
Vijf aspecten van bestuurlijke dilemma‟s bij besluitvorming
Werkwijze in BT en (samenwerkings)proces
Strategisch vs. tactisch niveau bij besluitvorming
Integrale beeldvorming is cruciaal voor besluitvorming
Rust en orde in de chaos brengen
Rollen en posities in BT weer helder
Vergaderdiscipline en standaardagenda
Assertiviteit vs. „groepsdenken‟
Besluitvorming expliciet maken
Infomanager/-management en LCMS
Samenwerking in het team
Los van eigen rol in het team bijdrage leveren aan discussie en besluitvorming.
Praktische handvatten voor vergaderstructuur

Teamcompetenties
Voor P&A Coaching is deze BT-cyclus een kennismaking met beleidsteamfunctionarissen
binnen regio Hollands-Midden. In overleg met de opdrachtgever is afgesproken dat onze
trainers „oog‟ zouden hebben voor het proces tijdens het overleg. Naast besluitvorming
bij bestuurlijke dilemma‟s (één van de doelstellingen) is aandacht besteed aan enkele
teamcompetenties die cruciaal zijn voor crisisteams, voorafgaand aan de oefening is hier
door de trainers ook een korte toelichting op gegeven. Hieronder de teamcompetenties
waar wij in een vervolg, aan de hand van een gerichte workshop en makkelijk toepasbare
handvatten, meer aandacht aan willen besteden.

Overall evaluatie BT-oefeningen Hollands-Midden 2011

P&A Coaching, Enschede

1. Opstarten van het groepsproces
Doel: Het scheppen van voldoende duidelijkheid om het de teamleden mogelijk
te maken te beseffen dat ze een team zijn, en geïnformeerd te zijn over
de overige teamleden en de procedures m.b.t. de samenwerking.
2. Gedisciplineerd vergaderen
Doel: Het zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met plenaire vergadertijd.
3. Integrale beeldvorming
Doel: Inzicht en overzicht krijgen in de feitelijke situatie en het verloop tot
nu toe, alsmede een visie hebben op mogelijke toekomstige
ontwikkelingen m.b.t. het incident en de bestrijding ervan.

Concrete aanbevelingen











Opzet workshop-oefening in parallel oefenprogramma en meekijken „schrappen‟.
Uitwerken scenario‟s in berichtenverkeer door de kolommen en gezamenlijk
zorgdragen voor volledige bezetting en bemensing van operationele diensten,
ondersteuners etc. (ook in tegenspel)
Aansluitend op de centrale doelstelling is onze aanbeveling om m.b.t. benodigde
competenties eerst te werken aan een goede basis op teamniveau. Meer aandacht
voor bovenstaande drie (cruciale) competenties voor crisisteams.
Gezamenlijk werken aan een meer uniforme werkwijze in de hoofdstructuur (ook
op CoPI en ROT-niveau zou een soortgelijke vergaderstructuur kunnen worden
ingetraind en beoefend). Herkenbaarheid en een zekere vertrouwdheid m.b.t. de
werkwijze in de crisissetting zijn de basis voor effectieve en efficiënte beeld- en
besluitvormingsprocessen.
Vijf aspecten opnemen in standaardagenda
Praktische handvatten en hulpmiddelen integreren met bestaande infosystemen
(LCMS), ook t.b.v. verslaglegging en voortgangsbewaking van acties/besluiten.
Vooruitkijkend kan in een vervolg ook aandacht worden besteed aan leiderschap,
individuele competenties en/of eventuele gevaren van „groepsdenken‟ bij
besluitvorming in teams (afhankelijk van ervaring, niveau en organisatiedoelen).

Tot slot
Wij hopen middels deze oefencyclus een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan de
verdere professionalisering op BT-niveau in Hollands-Midden. Wij gaan graag binnenkort
nog eens met u in gesprek om onze opgedane ervaringen en dit overall verslag nog eens
mondeling toe te lichten en de ingeslagen weg een mooi en passend vervolg te geven.
Voor nu, ook namens onze trainers: dank voor de intensieve en prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Namens P&A Coaching
Selmar Wesselink
Accountmanager/trainer

Ontwikkel uw talent, organiseer uw zwaktes!

Overall evaluatie BT-oefeningen Hollands-Midden 2011

P&A Coaching, Enschede
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1. Toelichting
Inleiding
Op 10 november is het eerste deel van het Regionaal Crisisplan door het Algemeen Bestuur
vastgesteld. Hiermee is de functionele structuur van de crisisorganisatie in VRHM beschreven,
inclusief de randvoorwaardelijke processen, functies en TBV´s.
In het eerste deel is met name het ¨wie doet wat¨ beschreven, maar nog niet het ¨wie informeert wie,
waarover¨. Dit inzichtelijk krijgen is het voornaamste doel van het tweede deel van het Regionaal
Crisisplan. Met deze informatienotitie wordt het bestuur geïnformeerd over het vervolgtraject. Het
vervolgtraject is geaccordeerd door de Veiligheidsdirectie.
Producten deel 2 Crisisplan
Binnen de projectgroep is geconcludeerd dat de procesbenadering en de OMP methodiek met name
interessant is als hulpmiddel voor de werkers aan de organisatie. De dynamiek van
crisisbesluitvorming laat zich echter beperkt beschrijven in processchema´s en er is met name
behoefte aan praktische tools die crisisfunctionarissen kunnen gebruiken tijdens crises. De filosofie
van een procesgestuurde crisisorganisatie wordt niet losgelaten, maar de uitwerking richt zich op de
wederzijdse informatiebehoeften en de ¨koppelvlakken¨ tussen disciplines, zodat duidelijk wordt:
• wie welke informatie moet opleveren zodat anderen hun processen goed kunnen uitvoeren;
• welke informatie een discipline zelf nodig heeft om zijn proces op de juiste wijze uit te kunnen
voeren;
• wat de input en output qua informatieproducten per crisisteam is.
De volgende producten zullen door het projectteam worden opgeleverd en gezamenlijk deel 2 van het
crisisplan vormen:
• Checklisten inclusief informatieproducten per proces;
• Handboeken per crisisteam inclusief standaard agenda en informatieproducten;
• Multidisciplinair termenoverzicht inclusief definities;
• Format informatieproducten ten behoeve van LCMS;
• Handreiking multidisciplinaire opschaling op basis van de visie van het knoppenmodel (gebruik
GRIP opschaling, asynchroon opschalen).
Met bovengenoemde producten wordt dus niet alleen voldaan aan het beschrijven van de
informatieproducten, zoals gesteld in het Regionaal Beleidsplan, maar worden ook functionarissen en
teams uit de hoofdstructuur voorzien van praktische handreikingen die bruikbaar zijn zowel tijdens een
crisis als voor opleidings-, trainings- oefenmomenten.
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Implementatie
Crisisfunctionarissen worden tijdens het opstellen van de producten betrokken. Op basis van inzichten
uit bijvoorbeeld oefen- of incidentevaluaties kunnen deze producten aangepast worden. Op deze
manier wordt beoogd dat een deel van de crisisfunctionarissen zich herkend in de filosofie die achter
de planvorming zit en deze ook uitdraagt. Om ook de overige crisisfunctionarissen te bereiken, vinden
de volgende implementatie activiteiten plaats:
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• Diverse communicatieproducten, waaronder een nieuwsbrief en ¨RCP in 1 oogopslag¨ ;
• Het Regionaal Crisisplan is door de werkgroep MDOTO benoemd als jaarthema. Een groot deel
van de OTO activiteiten staan in het teken van de implementatie (kennis nemen van en ervaring
opdoen met de producten van) het regionaal Crisisplan deel 1 en deel 2.
Doelgroep van de producten en de implementatie daarvan zijn de crisisfunctionarissen uit de
hoofdstructuur. Het staat elke discipline vrij om de eigen processen verder uit te werken ten behoeve
van de interne organisatie, maar dit valt buiten de scope van het project Regionaal Crisisplan, net
zoals een eventueel monodisciplinair opleidingstraject.
Planning en producten
Aanvankelijk had de werkgroep zich tot doel gesteld om in maart 2012 een geïmplementeerd RCP
Deel 2 op te leveren. Naar nu blijkt is deze planning niet realistisch, mede doordat de implementatie
meer tijd vraagt en deze gekoppeld is aan de jaarplanning van MDOTO. De planning van de
werkgroep RCP voor 2012 ziet er als volgt uit:
Onderwerp

Gereed

Werkkaarten per proces incl. informatieproducten mono

1 februari

Werkkaarten per proces incl. informatieproducten Multi
afgestemd

15 februari

Multi termen overzicht inclusief definities

15 februari

Handboeken CoPI, ROT, (R)BT (incl. informatieproducten en
standaard agenda)

1 maart

Format informatieproducten t.b.v. LCMS

1 maart

Handreiking multidisciplinaire opschaling

1 maart

Handboek crisiscommunicatie

2

1 april

Vaststellingtraject RCP Deel 2

- HO: 5 maart (concept)
- HO: 2 april (definitief concept)
- VD: 16 april
- DB: 31 mei (ter informatie)

Implementatie

- OTO momenten conform
jaarplan MDOTO
- Communicatieproducten
conform communicatieplan

Testfase en eventuele aanpassingen

1 juni – 31 december (afhankelijk
van landelijke ontwikkelingen)

Definitieve versie geïmplementeerd en oude rampenplannen
volledig uitgefaseerd

1 januari 2013
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Dit wordt nader uitgewerkt in een communicatieplan voor zowel het RCP als het beleidsplan en risicoprofiel
Conform doelstelling uit het Regionaal Beleidsplan:
In het regionaal crisisplan is het procesdeelplan communicatie uitgewerkt. Alle gemeenten hanteren hetzelfde procesdeelplan,
zodat communicatieprofessionals eenvoudig in een andere gemeente aan het werk kunnen. Voor een goede en eenduidige
crisiscommunicatie wordt een Regionaal draaiboek Crisiscommunicatie opgesteld. Dit draaiboek beschrijft (tot in detail) wat er
wanneer gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke taken heeft.
2

2

3.

Implementatie en communicatie

Beheer, implementatie en doorontwikkeling
Conform bovenstaande planning eindigen de werkzaamheden van de werkgroep RCP op 16 april, na
vaststelling van deel 2 in de VD. Er zijn echter een aantal activiteiten die doorlopen:
• Beheer en onderhoud Regionaal Crisisplan
• Aanpassingen op basis van oefen- en incidentevaluaties
• Aanpassingen naar aanleiding van nieuwe (landelijke) inzichten en/ of wetgeving
• Implementatieactiviteiten, waaronder als oefenleiding en/ of voorbereider deelnemen aan
oefeningen en trainingen van de werkgroep MDOTO.
3
• Eventueel aanpassen van onderdelen van deel 1 .
Capaciteit
Op basis van bovenstaande planning en de ervaring vorig jaar, ziet de benodigde capaciteit voor
volgend jaar er als volgt uit:

Functionaris/
kolom

1 jan. – 1 mei
(uur per maand)

Structureel
vanaf 1 mei
(uur per maand)

Totaal 2012

Projectleider

40

20

320

Projectsecretaris

15

5

100

Multiprocessen

30

20

280

Brandweerzorg

20

10

160

Politiezorg

20

10

160

GHOR

20

10

160

Bevolkingszorg

20

10

160

Partners

5

5

60

GMK

10

5

60

Communicatie

20

10

160

Middelen
Van het budget van 2011 is € 40.803,40 niet besteed. Dit komt deels doordat er door de disciplines
geen gebruik gemaakt is van budget voor implementatiebegeleiding, de kosten voor de ontwikkeling
van de webversie en de communicatie hieromtrent op een andere wijze zijn gefinancierd en
implementatiesessies nog moeten plaatsvinden in 2012. Derhalve wordt het resterende budget
overgeheveld naar het budget voor 2012 (via de jaarrekening).
Landelijke ontwikkelingen
In 2012 worden door landelijke ¨werkplaatsen¨ per kolom en met betrokkenheid van de landelijke
koepels als GHOR NL en NVBR procesbeschrijvingen en informatieproducten uitgewerkt. Participeren
in deze trajecten en de uitkomsten gebruiken voor de totstandkoming van crisisplan deel 2 is efficiënt
en bevordert de uniformiteit tussen regio´s. Hiermee ontstaat echter een afhankelijkheid qua
voortgang en bruikbaarheid binnen de regio. Zelfstandig doorontwikkelen van deel 2 brengt echter
weer het risico mee dat wordt afgeweken toekomstige ¨landelijke standaards¨.
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Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen als: ontkleurd operationeel leiderschap, samenstelling BT, flexibel opschalen
en GRIP alarmering. Daarnaast betreft dit het aanpassen van (onderdelen van) de hoofdstructuur op basis van inzichten uit
deel 2.
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Om toch op korte termijn op de juiste wijze binnen VRHM invulling te kunnen geven aan deel 2 van
het crisisplan worden beide routes bewandeld (waarbij wordt gefocussed op concrete eindproducten
en wat betreft de procesbeschijvingen de landelijke ontwikkelingen af te wachten). Enerzijds dus het
zelf ontwikkelen van bovengenoemde producten, zodat deze ook gaan leven binnen VRHM en
anderzijds participeren in en gebruik maken van de landelijke ontwikkelingen. Omdat de zienswijze
gelijk is, is de inschatting dat de producten weinig zullen verschillen. Dit betekent wel dat op een
gegeven moment resultaten met elkaar vergeleken en mogelijke aangepast moeten worden. In de
planning wordt deze afstemming beoogd in de zogenaamde testfase.
Opleidingen
De nieuwe procesindeling wordt nog niet gedoceerd door de landelijke opleidingsinstituten. Nieuwe
crisisfunctionarissen worden nog op de oude wijze geschoold, wat extra OTO inspanningen binnen de
regio met zich meebrengt. Vanuit het landelijke platform RCP wordt dit bij de verschillende
opleidingsinstituten onder de aandacht gebracht.

4.

Bijlagen

Geen

4

A.15
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Bestuurlijke rapportage
verbeterplannen scan
gemeentelijke processen

Opgesteld door:

E. van de Pol /
A. Heus (BGC)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

A.15

Bijlage(n):

geen

Portefeuille:

H.B. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Inleiding
In de zomer van 2010 is de scan gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing
uitgevoerd. Van dit onderzoek is voor iedere gemeente een rapportage opgesteld. In deze
gemeentelijke rapportages wordt een vergelijking gemaakt tussen de feitelijke stand van zaken t.a.v.
rampenbestrijding/crisisbeheersing en het (toenmalige) concept normenkader. Het geeft een eerste
indruk van de huidige stand van zaken van de voorbereiding op crisissituaties binnen de gemeenten.
De rapportage is input voor de gedachtevorming binnen de gemeenten.
Na de vaststelling van het definitieve normenkader door het Algemeen Bestuur in maart 2011, is door
de gemeenten gewerkt aan lokale verbeterplannen. Het lokale verbeterplan beschrijft de maatregelen
die de gemeente oppakt om te voldoen aan het regionale normenkader. De maatregelen kunnen op
meerdere niveaus opgepakt en vormgegeven worden (door de gemeente zelf of in samenwerking met
anderen). In het verbeterplan komen achtereenvolgens aan bod:
• de belangrijkste bevindingen uit de gemeentelijke rapportage van de scan;
• de samenvatting van de belangrijkste maatregelen;
• de consequenties;
• de maatregelen die genomen moeten worden om aan de norm te kunnen gaan voldoen.
Naast maatregelen op lokaal en bovenlokaal niveau, hebben gemeenten ook acties genoemd die op
regionaal niveau genomen zouden moeten worden. Hierover later meer.
Lokale verbeterplannen
BGC heeft van 24 gemeenten het verbeterplan ontvangen. Gemeente Noordwijkerhout heeft, wegens
ziekte van de MOV’er, nog geen verbeterplan gemaakt. 20 gemeenten hebben gebruik gemaakt van
het door het BGC aangereikte format voor het verbeterplan. Per gemeente zal door het BGC nog een
korte schriftelijke reactie op hun plan worden gegeven.
Drie zaken vallen op in de verbeterplannen:
1. Bij normen waarbij sprake kan zijn van onderlinge vervanging van functionarissen
(crisisorganisatie is in staat 72 uur te kunnen functioneren; GBT; TBZ; per functie min. 3
functionarissen benoemd), lijkt in toenemende mate samenwerking gezocht te worden om aan de
norm te kunnen voldoen. Bij veel maatregelen die gemeenten willen nemen t.a.v. deze normen,
wordt aangegeven dat deze in cluster- of samenwerkingsverband opgepakt worden.
2. 5 gemeenten geven aan aan (bijna) alle normen te voldoen. Dit bleek niet uit de 0-meting van
2010. Uit de 1-meting van de scan gemeentelijke processen zal blijken in hoeverre dit correct is.
3. 18 gemeenten geven aan, aan sommige normen niet te voldoen. Zij beschrijven echter bij de
betreffende normen geen maatregelen die genomen worden om wél aan de norm te kunnen gaan
voldoen. Het is dus twijfelachtig of deze normen in de toekomst wel gehaald zullen worden.
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Regionale verbeterpunten
De lokale verbeterplannen zijn beschouwd op wat van de regio gevraagd wordt om op te pakken. In
de verbeterplannen worden nauwelijks specifieke vragen gesteld. Er is echter sprake van het
aangeven van algemene thema’s waar de regio zich mee bezig zou moeten houden.
Gevraagd wordt om regionale ontwikkeling/ondersteuning t.a.v. de volgende thema’s:
•

•

•
•

•

Organisatie:
- Functie coördinator voorlichting zelf invullen evt. aangevuld met regionale pool;
- Nood Communicatie Voorziening (NCV).
Planvorming:
- Regionaal crisisplan;
- Afspraken met derden.
Alarmeren en bereikbaarheid:
- Aanschaf en implementatie van Nerve Centre.
Informatievoorziening:
- Trainingen LCMS2.0;
- Autoriseren actiecentra (doorontwikkeling netcentrisch werken in de Oranje Kolom);
Opleiden, trainen, oefenen:
- Productcatalogus;
- OTO-beleidsplan;
- OTO-‘paspoort’.

Deze onderwerpen zijn reeds geborgd in diverse plannen: het beleidsplan 2012-2015 VRHM; het plan
van aanpak professionalisering crisiscommunicatie; en het jaarplan 2012 BGC. Door de uitvoering en
implementatie van deze plannen wordt dus voldaan aan de vraag van gemeenten om op regionaal
niveau bepaalde thema’s op te pakken.
Vervolg
De gemeenten zijn aan de slag met het uitvoeren van hun verbeterplan. In de 1-meting van de scan
gemeentelijke processen die in 2012 gehouden wordt, zal gekeken worden in hoeverre de gemeenten
de lokale verbeterplannen hebben uitgevoerd. Op 1 april 2012 is het plan van aanpak voor de
1-meting gereed.

3. Implementatie en communicatie
Implementatie
Gemeenten voeren hun lokale verbeterplannen zelfstandig uit. Thema’s die op regionaal niveau
opgepakt dienen te worden, zijn geborgd in de uitvoering van het Beleidsplan 2012-2015 VRHM; het
plan van aanpak professionalisering crisiscommunicatie; en het jaarplan 2012 BGC.
Communicatie
Deze informatienotitie wordt ter informatie aangeboden aan de gemeentesecretarissen en MOV’ers.

4. Bijlagen
Geen.
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2. Toelichting
Op vrijdag 27 januari 2012 is een informatiebijeenkomst gehouden voor raads- en commissieleden
van de gemeenten van Hollands Midden. Door het organiseren van deze brede informatiebijeenkomst
is enerzijds een ‘warme’ terugkoppeling gegeven over het risicoprofiel en beleidsplan en anderzijds
zijn de raadsleden geïnformeerd over diverse van belang zijnde ontwikkelingen in het veiligheidsveld.
De bijeenkomst is bezocht door 30 raads- en commissieleden; 2 burgemeesters (de heren Eenhoorn
en Goedhart) en alle leden van het Hoofdenoverleg.
De bijeenkomst is gehouden in de brandweerkazerne te Alphen aan den Rijn. De volgende thema’s
zijn tijdens de bijeenkomst aan bod gekomen:
-

GMK
ontwikkelingen brandweer na de regionalisering
nieuwe GHOR
risicoprofiel en beleidsplan
crisisplan

Het geplande onderwerp ‘ontwikkelingen evenementenveiligheid’ kon, vanwege de tijd die de
onderwerpen ‘risicoprofiel en beleidsplan’ en ‘crisisplan’ in beslag namen, niet worden besproken.
24 aanwezigen hebben een evaluatieformulier ingevuld, met de volgende resultaten:
-

-

-

De totale indruk van de bijeenkomst wordt als uitstekend (21%) en goed (79%) ervaren.
De bijeenkomst heeft voor 23 aanwezigen aan de verwachtingen voldaan. 1 aanwezige gaf aan dit
niet het geval was.
21 personen geven aan een volgende bijeenkomst weer te willen bezoeken; 3 personen
misschien.
Alle 24 aanwezigen geven aan de bijeenkomst aan te bevelen bij collega raads- en
commissieleden.
Gemiddeld genomen geven de respondenten aan, de informatie uit de gepresenteerde thema’s
als bruikbaar tot zeer bruikbaar in het raads-/commissiewerk te ervaren. Voor het ene thema gaat
dit meer op dan voor het andere thema.
Slechts 6 maal is aangegeven dat de informatie beperkt bruikbaar is.
9 maal werd ‘neutraal’ aangegeven op de vraag of de geboden informatie uit de presentaties
bruikbaar is in het raads-/commissiewerk.
Over de accommodatie waren de aanwezigen zeer te spreken (11 uitstekend; 10 goed; 3
voldoende).
Dit geldt ook voor de catering, bereikbaarheid en organisatie.
Slechts 1 persoon gaf aan de catering onvoldoende te vinden.
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Op de evaluatieformulieren was ruimte voor overige opmerkingen:
•
•
•
•
•
•

Probeer minder afkortingen te gebruiken of leg ze uit.
Veel vakjargon voor nieuwkomers.
Meer tijd nemen, niet alles is besproken.
Wel erg veel informatie in hoog tempo.
Graag up to date meetings organiseren (UTDM).
Liever niet tijdens etenstijd.

Specifiek is meerdere malen verzocht om een aparte informatiebijeenkomst te beleggen over de
gevolgen van de komst van nationale politie voor de veiligheidsregio.
Aan degenen die een presentatie hielden, is de vraag gesteld welke leerpunten zij zagen:
•

Het blijkt zeer belangrijk ons te verplaatsen in een raadslid en vanuit die positie te beredeneren
wat de boodschap is die men horen wil. Raadsleden moeten weinig weten van veel dossiers, dus
de vraag is wat er moet blijven hangen na een bezoek aan een dergelijke bijeenkomst.

Gezien de positieve reacties van bezoekers en deelnemers aan de informatiebijeenkomst, is het idee
om een keer per jaar een informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden te organiseren.
Voor de informatiebijeenkomst was een budget van € 1.500,- beschikbaar uit de begroting van het
Veiligheidsbureau. De totale kosten voor de informatiebijeenkomst gemeenteraadsleden zijn
uitgekomen op (naar boven afgerond) € 400,-. Het budget is hiermee niet overschreden.

Tot slot, de reactie van een van de raadsleden uit Leiden. Bron: www.vvdleiden.nl.
Recht uit de Raad, Veiligheid Voorop Dus

29-01-2012
Auteur: Greetje van Gruting-Wijnhold
Recht uit de Raad,…..VVD staat ook voor Veiligheid Voorop Dus.
Samen met fractiegenote Margreet van Wijk bezocht ik een informatie bijeenkomst van de VRHM.
VRHM wat is dat?
Dit staat voor Veiligheidsregio Hollands Midden. En het is de bestuurlijke samenwerking tussen
gemeenten (24 + Katwijk), Politie, Brandweer en GHOR (gemeenschappelijke hulpverlening
bijongevallen en rampen, zeg maar GGD 2.0). Leiden is onderdeel van de VRHM.
http://www.vrhm.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=79
Wat kregen we daar te zien/horen?
Op inzichtelijke wijze werd gepresenteerd dat het regionaal risicoprofiel (wat kan ons overkomen, hoe
erg is dat, wat kunnen we er aan doen etc.) leidt tot het regionaal beleidsplan en dat dit weer de
basis is voor een regionaal crisisplan. Duidelijk werd dat de verschillende gemeenten daar ook zeker
hun invloed op hadden. Na consultatie van de gemeenteraden is het risicoprofiel bv uitgebreid met
aandacht voor transport gevaarlijke stoffen, evenementen en publieksgebouwen. Natuurlijk zal het
profiel jaarlijks moeten worden aangepast. Immers, door komst van nieuwe bedrijven en
infrastructuur zal het risico op iets navenant toenemen.
In het beleidsplan wordt beschreven hoe gemeenten gaan voldoen aan het normenkader. Vooral de
versterking van de gemeentelijke inzet in termen van piketdiensten en verantwoordelijkheden is voor
de komende jaren een prioriteit. Uiteraard zijn onderwerpen als samenwerking met andere partners,
informatie en crisiscommunicatie ook een voortdurende prioriteit.
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Grote rampen, waarvan je hoopt dat ze nooit zullen gebeuren, moeten wel goed verlopen, dat eisen
wij van elkaar. Daar wordt ook veel voor geoefend zowel in mono- als multidisciplinair verband. En
hoewel burgemeesters hier vaak een grote beslissingsbevoegdheid hebben is het eigenlijk raar dat
hier geen specifieke opleidingseisen voor worden gesteld.
In het regionaal crisisplan wordt beschreven hoe en waarom een GRIP wordt ingeschaald en
opgeschaald. GRIP staat voor Gecoördineerde Rampen en Incidenten Procedure en wordt geschaald
van 1 naar 4.
Vanwege de vorming van deze veiligheidsregio moest ook de brandweer gaan regionaliseren. Toen
daar de eerst plannen over naar buiten kwamen, een paar jaar geleden, waren de kazernes te klein.
Er zou een leegloop van brandweerlieden, vooral vrijwilligers, komen, opstand werd voorzien en het
zou ten kosten gaan van de brandveiligheid van de burger...................
Het bleef een ruim jaartje stil en gisteren kregen we een de eerste resultaten na een jaar. Hoewel het
een forse klus was om alle 24 verschillende cao's, regelingen, opleidingen en personeelsfeestjes op
elkaar af te stemmen is het goed afgelopen. Ter illustratie: er is niet 1 bezwaar ontvangen op nieuwe
indelingen, de 5% efficiëntiekorting is gehaald en er is een positief resultaat. Complimenten aan de
Brandweer.
En dan hebben we allerlei diensten geregionaliseerd begint het Rijk ineens over de nationale politie.
Nog niet duidelijk is welk effect dit heeft op de Veiligheidsregio.
Verder was er een presentatie van GHOR en de nieuwe EHBO mobiel waarvoor in Leiden tijdens
Serious Request de première was. Een stevige mobiele ehbo post voor de Rode Kruis medewerkers
tijdens evenementen.
Aan de orde kwam ook de notie om bij evenementen goed aandacht te besteden aan
veiligheidsbeleid. Vooral de vaststelling wie, waarvoor verantwoordelijk is tijdens evenementen is nog
niet altijd even goed geregeld.
Al met al gaf deze informatie over de veiligheidsregio een goed gevoel met de zekerheid dat de
organisatorische structuren nu klaar zijn, alle communicatielijnen tussen alle partners wijd open staan
en er professioneel geoefend wordt. En nu maar hopen dat we het nooit nodig hebben!

3. Implementatie en communicatie
Communicatie. Over de informatiebijeenkomst is een nieuwsbericht opgenomen op de website van de
veiligheidsregio en in de nieuwsbrief (half februari) van de veiligheidsregio.

4. Bijlagen
Geen.

3

A.17
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Bevolkingszorg onder
operationele aansturing

Opgesteld door:

E. van de Pol (BGC)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

A.17

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

B. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Al geruime tijd wordt in de ‘Oranje Kolom’ van de Veiligheidsregio Hollands Midden gediscussieerd
over de rol en de taken van de gemeenten in de zogenaamde GRIP-0 en GRIP-1 situaties. Dit naar
aanleiding van een aantal incidenten waarbij de gemeente vanuit het CoPI is benaderd om bepaalde
taken uit te voeren.
Het onderwerp is verschillende malen onderwerp van gesprek geweest in plenaire overleggen van
MOV’ers en gemeentesecretarissen. Uit deze overleggen bleek dat de verhouding, aangaande wel of
geen gemeentelijke rol in GRIP-0 en GRIP-1 situatie, ongeveer ‘fifty - fifty’ is. Uiteindelijk is in het
plenair overleg van gemeentesecretarissen op 12 oktober de uitspraak gedaan dat gewerkt gaat
worden met een rol van de gemeente in het CoPI op basis van de volgende uitgangspunten:
i.
geen directe rol van de gemeente bij een zogenaamde GRIP-0 situatie (wel kan de gemeente
als één van de externe partners betrokken worden);
ii.
een telefonische meldingsplicht bij de Leider CoPI vanaf GRIP-1, waarna na overleg met de
Leider-CoPI besloten wordt om ook daadwerkelijk op te komen naar het CoPI, dan wel dat er
gemeentelijke acties uitgezet dienen te worden (de behoefte vanuit het CoPI is daarbij leidend).
In aansluiting op de termen uit het Referentiekader Regionaal Crisisplan wordt voor de functie in het
CoPI gekozen voor de benaming OvD Bevolkingszorg. Gekozen is om de invulling van deze functie te
beleggen bij de verschillende MOV-piketgroepen. Gekozen is om na een jaar de werkwijze te
evalueren.
Naar aanleiding van de discussie over de OvD bevolkingszorg is ook het onderwerp monodisciplinaire
opschaling aan bod gekomen. Het gaat dan om de mogelijkheid tot opschaling bij de gemeenten,
waarbij geen behoefte is aan multidisciplinaire opschaling.
De uitgangspunten van deze discussie worden de aankomende maanden verwerkt in het Regionaal
Crisisplan. Het Regionaal Crisisplan zal t.z.t. bestuurlijk vastgesteld worden.
Bovenstaande is uitgebreid besproken met de MOV’ers, de gemeentesecretarissen en besluitvormend
multidisciplinair besproken in het hoofdenoverleg en de veiligheidsdirectie.

3. Implementatie en communicatie
De volgende implementatie- en communicatieactiviteiten worden ondernomen:
• Opleiding OvD Bevolkingszorg
• Bijeenkomsten met Leiders CoPI en OvD’s Bevolkingszorg
• De OvD’s van de hulpdiensten Informeren middels communicatieberichten en aansluiten bij
bestaande overleggen van de piketgroepen
• Informeren hoofdstructuur middels communicatieberichten
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•
•
•
•
•

Afstemming GMK
Afstemming binnen de werkgroep Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
Opnemen in reguliere planvorming (Lees: Regionaal Crisisplan) via de projectgroep Regionaal
Crisisplan.
Afstemming Sectie Bevolkingszorg en OvD Bevolkingszorg (taakafbakening)
Afstemming in de clusters / samenwerkingsgebieden (MOV’ers)

Datum operationeel: 1 juni 2012

4. Bijlagen
-

Geen
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A.18
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Thema AB 9 februari 2012

Opgesteld door:

B. Achten (VB)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

A.18

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Op donderdag 9 februari 2012 is een themabijeenkomst Algemeen Bestuur gehouden voor leden van
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Regionaal College.
De themabijeenkomst stond in het teken van de rol en de verantwoordelijkheden van burgemeesters
als regisseur op het terrein van ramenbestrijding, crisisbeheersing en integrale (sociale) veiligheid.
Zowel in de koude als in de warme fase.
Tijdens de bijeenkomst zijn drie thema’s behandeld: ‘Burgemeester in crisistijd’, ‘Inrichting en formatie
teams en districten politie’ en ten slotte ‘Gevolgen Nationale Politie voor de burgemeester’. In de
bijlage is een samenvatting van het besprokene weergegeven.
De bijeenkomst is bezocht door 18 burgemeesters, de hoofdofficier van Justitie, de leden van de
Veiligheidsdirectie en het Hoofdenoverleg en overige, ambtelijke ondersteuning. De nieuwe
burgemeesters Driessen van Leiderdorp en Spruit van Lisse zijn welkom geheten.

3. Implementatie en communicatie
Aandachtspunten: de aandachts-/actiepunten uit het thema AB (zoals verwoord in het verslag) worden
opgepakt door de Veiligheidsregio Hollands Midden en teruggekoppeld aan het bestuur.
Communicatie. Over de themabijeenkomst zal een nieuwsbericht opgenomen worden op de website
en in de aankomende nieuwsbrief (half maart) van de veiligheidsregio.

4. Bijlagen
Verslag themabijeenkomst 9 februari 2012.

1

Bijlage
Verslag themabijeenkomst 9 februari 2012
Inleiding
Op 9 februari 2012 heeft een themabijeenkomst voor leden van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden en het Regionaal College plaatsgevonden.
De brede veiligheidsbijeenkomst stond in het teken van de rol en de verantwoordelijkheden van de
burgemeester als regisseur op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing en integrale
(sociale) veiligheid. Zowel in de koude als in de warme fase.
Tijdens de bijeenkomst zijn drie thema’s behandeld: ‘Burgemeester in crisistijd’, ‘Inrichting en formatie
teams en districten politie’ en ten slotte ‘Gevolgen Nationale Politie voor de burgemeester’. Hieronder
volgt een samenvatting van het besprokene.
1. Burgemeester in crisistijd
Op 9 april 2011 deed zich een verschrikkelijk schietdrama voor in Alphen aan den Rijn. De heer
Eenhoorn, burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, stond voor de opgave deze crisis te
bedwingen. Tijdens de presentatie is hij in gesprek gegaan over de dilemma’s tijdens deze periode.
Na afloop is een exemplaar uitgedeeld van: ‘Drie minuten… Een persoonlijk relaas over het
schietdrama in Alphen aan den Rijn, B. Eenhoorn, Kluwer 2011’.
De volgende lessen zijn met elkaar gedeeld:
1. Minder trainen op crisismanagement, meer op crisiscommunicatie
Als burgemeester heb je twee centrale opdrachten/rollen tijdens een crisis: 1) intern leiding geven aan
het BT, zorgen voor een gestructureerde aanpak van de situatie en 2) weten hoe je communiceert
over de situatie waarin je bent beland. De rol van burgemeesters in crises is niet meer die van
opperbevelhebber (de hulpdiensten doen immers hun eigen ding), maar meer die van het gezicht naar
buiten. De boodschap die hij/zij naar buiten brengt moet zodanig zijn dat mensen, zowel naar de eigen
organisatie als naar buiten toe, het vertrouwen hebben dat de leiding van de beheersing van de crisis
in goede handen is. Dit vereist onder andere dat een burgemeester getraind is in de omgang met
media (directe confrontatie persvragen tijdens persconferentie, bijvoorbeeld wat te doen als bepaalde
gegevens nog niet voorhanden zijn en er door de pers wel vragen over worden gesteld). Het contact
met de getroffenen vraagt echter weer hele andere vaardigheden.
Drie onderwerpen zijn essentieel in de uit te dragen boodschap; het tonen van gevoel en empathie
(hoe is het met de mensen/slachtoffers en lotgenoten), het kunnen vertellen waar je mee bezig bent
(wie is erbij betrokken) en het bieden van perspectief (het gaat straks beter, we komen er sterker uit).
Advies is om in trainingen veel meer aandacht te besteden aan crisiscommunicatie en minder aan
crisismanagement. En dan ook de loco’s hierin mee te nemen.
2. Benut aanwezige kennis en ervaring
Een burgemeester kan zich ook veel meer als ‘gezicht naar buiten’ presenteren omdat je als
burgemeester wordt ondersteund door allerlei vakmensen in de Veiligheidsregio die gespecialiseerd
zijn in crisismanagement en –communicatie. Juist bij dit soort grotere incidenten die complex zijn en
om grote en geoefende personele inzet vragen. Gezien de schaal van gemeenten versterkt dit laatste
de noodzaak tot gemeentelijke poolvorming.
3. Duidelijkheid verschaffen naar achterban over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen
politie/burgemeester en OM bij zaken van strafrecht.
Stel een driehoek in naast een BT als dat hoogst noodzakelijk is. Idem voor een SGBO naast een
ROT. Breng een afgeschermd gedeelte in LCMS aan. Leg wel aan betrokkenen uit waarom je iets
doet en wat de consequenties ervan zijn voor bijvoorbeeld het delen van informatie met bijvoorbeeld
het Beleidsteam. Dit voorkomt onbegrip en verwarring.
4. Intensief contact tussen beleidsteam en operationeel team.
Zorg ervoor dat het BT/burgemeester korte lijntjes houdt met de voorzitter van het ROT. Dit zorgt
ervoor dat je weet wat er operationeel speelt en voorkomt dat je in een geïsoleerde positie terecht
komt. Advies is om eea zodanig te organiseren dat je operationele beslissingen/informatie sneller in
het BT krijgt.
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5. Social media
Opmerkelijk in Alphen aan den Rijn was de rol van social media. In Alphen werd alle sociale media
gevolgd door het eigen gemeentelijke team en kon foute berichtgeving snel ontkracht worden. Advies
is om media-watching goed te organiseren.
6. Impact van nazorg
Nazorg kost veel meer tijd dan gedacht. Van de burgemeester wordt verwacht dat hij/zij er bij is, of het
nu om een bijeenkomst gaat met slachtoffers, getuigen of hulpdiensten. En hoe ga je om met een ‘jaar
na dato’. De pers heeft 9 april 2012 al in de agenda staan, wat doe je als gemeente met die kennis.
7. Niet te snel terug naar Grip 0/centrale regie houden over de communicatie
Ook als er geen sprake is van Grip 3 of Grip 3 formeel is afgelopen, zou je met je partners in contact
moeten blijven om bijvoorbeeld af te spreken hoe je gezamenlijk communiceert na afloop van de
crisis. Advies is om de communicatie in het nazorgtraject samen met de partners en onder regie van
de burgemeester te laten plaatsvinden en dit een formeel karakter te geven. Met als doel een
eenduidig en gedeeld beeld naar buiten te kunnen brengen vanuit de eigen verantwoordelijkheid (met
één en hetzelfde verhaal/interpretatie naar buiten te treden). Het is niet de bedoeling om elkaars
verantwoordelijkheden over te nemen.
2. Inrichting en formatie teams en districten politie
De invoering van de Nationale Politie heeft consequenties voor de districts-, teamindeling en
sterkteverdeling in de nieuwe regionale eenheid Den Haag. De heer Van Hoorn, plaatsvervangend
korpschef, licht in zijn presentatie toe wat de uitgangspunten zijn van de nieuwe sterkteverdeling. De
herberekening van de sterkte betekent concreet dat District 6 (Leiden e.o.) stijgt met 17,8 fte excl.
studenten. District 7 (Gouda-Alphen) daalt met 9,7 fte excl. studenten.
Een aantal andere discussiepunten wordt nog besproken met Henk van Essen, de kwartiermaker voor
de eenheid Den Haag:
- Aanpassing van de inzet van studenten
- Teruggang Noordwijk
- Effecten rond team Gouda/Bodegraven-Reeuwijk
- Landelijke benchmark
De besproken sterkteverdeling is slechts korte tijd effectief; over twee jaar volgt een nieuwe toedeling
op basis van een nieuwe sterkteverdeelsysteem voor de hele regionale eenheid dat door AEF wordt
ontwikkeld.
Onderdeel van het landelijke Inrichtingsplan Nationale Politie zijn de inrichtingsplannen van de
regionale eenheden. Het Inrichtingsplan voor de nieuwe regionale eenheid Den Haag zal op 15
februari in het gezamenlijk Regionaal College Hollands Midden/ Haaglanden worden toegelicht. Hierbij
zal met name worden ingegaan op de inrichting en formatie van de districten en teams. De Regionaal
Colleges zullen dan worden gevraagd in te stemmen met de districts- en teamindeling (7 districten en
29 basisteams) en de formatieve omvang van de verschillende onderdelen binnen de nieuwe
regionale eenheid.
3. Gevolgen Nationale Politie voor de burgemeester
De invoering van de Nationale Politie heeft consequenties voor de rol van de burgemeester in de
Nationale Politie.
1
- Burgemeesters gaan niet meer over het beheer van de politie, dat verdwijnt . Het gezag blijft
ongewijzigd; De burgemeester heeft het gezag over de handhaving van de openbare orde en
de hulpverlening, de officier van Justitie heeft het gezag over de strafrechtelijke handhaving.
In de lokale driehoeken bepalen de burgemeester en de officier van justitie de inzet en het
beleid van de taakuitvoering van de politie.
- Voor de nieuwe regionale eenheid Den Haag wordt tenminste eenmaal in de vier jaar een
regionaal beleidsplan opgesteld. Via het regionale beleidsplan wordt gestuurd op de
prioriteiten en doelstellingen voor de regionale eenheid (bovenlokale veiligheidsvraagstukken).
1

De minister van V en J stelt via zijn beheersverantwoordelijkheden de gezagsdragers in staat hun gezag uit te oefenen. Ofwel:
‘de minister bepaalt wat de politie kan, het gezag wat de politie doet’.
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-

De prioritering en aanpak van deze veiligheidsvraagstukken wordt gebaseerd op de integrale
veiligheidsplannen van de verschillende gemeenten en het beleidsplan van het OM. De cyclus
van de regionale beleidsplannen wordt gekoppeld aan de cyclus van de
gemeenteraadsverkiezingen. De regioburgemeester en hoofdofficier van justitie overleggen
regelmatig met de politiechef over de uitvoering van het beleidsplan.
De gemeenteraad stelt het integraal veiligheidsplan vast. Het integraal veiligheidsplan is de
basis voor de lokale aansturing van de politie. In het integrale veiligheidsplan wordt de inzet
van de operationele politiecapaciteit aan de doelen van het integrale veiligheidsplan
gekoppeld waardoor de politiezorg beter afgestemd is op lokale wensen en behoeften (bijv.
dienstverleningsniveau van politie aan burgers, informatie-uitwisseling, samenwerking met
toezichts- en handhavingsdiensten). Hiermee bindt het gezag de politie aan de lokale wensen
en behoeften en is een basis van de politiezorg in de gemeente geregeld.

De wijzigingen zorgen voor een aantal vragen:
- Hoe voor te bereiden op het regionaal beleidsplan? Welke relevante thema’s moeten hierin
meegenomen worden?
- Hoe kan de kwaliteit van de lokale beleidsplannen geborgd worden zodat ze als
sturingsinstrument kunnen dienen? Bestaat er een format voor? Hoe borg je de interregionale
afstemming/integraliteit (criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen)?
Voorstel:
Het voorstel is om bij de totstandkoming van het regionaal beleidsplan voor de politie eenzelfde
traject te bewandelen als bij het opstellen van het Regionaal Crisisplan/Risicoprofiel is gebeurd.
Op het niveau van de eenheid Den Haag wordt een veiligheidsanalyse gemaakt waarna de
informatie verfijnd wordt naar het niveau van de twee veiligheidsregio’s, de districten en de
gemeenten.
Er zal bekeken worden of er een regionaal format voor het lokale veiligheidsplan ontwikkeld kan
worden, bestaande uit een gemeenschappelijke regionale analyse, aangevuld met een analyse
en/of acties op districtsniveau en een lokaal gemeentelijk deel.
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A.19
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Jaarplan 2012 en Jaarverslag 2011 RIEC HHM

Opgesteld door:

M. Koppers, politie
Hollands Midden

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio
A.19

Datum:

29 maart 2012

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

Politie, H.J.J. Lenferink

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Bijgaand treft u ter informatie het Jaarplan 2012 en het Jaarverslag 2011 van het Regionaal
Informatie- en Expertisecentrum Haaglanden – Hollands Midden (RIEC HHM).
Het RIEC HHM ondersteunt gemeenten en andere partners bij de integrale aanpak van
georganiseerde criminaliteit. In het jaarplan zijn de doelen en concrete producten van het RIEC in
2012 opgenomen. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het RIEC in 2011. Het jaarplan en
jaarverslag zijn op 9 februari 2012 vastgesteld door de stuurgroep RIEC, bestaande uit de regionale
driehoeken van Haaglanden en Hollands Midden, de Belastingdienst Haaglanden en de
Belastingsdienst Hollands Midden.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
- Jaarplan 2012 RIEC HHM
- Jaarverslag 2011 RIEC HHM
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A.19

Jaarverslag 2011

1e concept
2e concept
Definitief

MT / Spui- ov
Begeleidingsgroep
Stuurgroep

10-01-2012
17/01/2012
09/02/2012

Jaarverslag 2011 RIEC Haaglanden / Hollands Midden
1.

Inleiding

Hierbij treft u het derde jaarverslag aan van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
Haaglanden/Hollands Midden (RIEC HHM) voor de geïntegreerde aanpak van
georganiseerde criminaliteit. Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het RIEC HHM
in 2011: de analyses van diverse casus, de ondersteuning van gemeenten bij de uitkomsten
van lokale RIEC overleggen en de inzet van het bestuurlijk instrumentarium en de
werkzaamheden voortvloeiende uit de informatiedeling in de RIEC-themawerkgroepen. Voor
dit verslag is gebruik gemaakt van het verantwoordingsformat zoals dat door het Ministerie
van V & J voor de RIEC’s is vastgesteld.
Resultaten van de RIEC-aanpak
RIEC-analyses en informatie-uitwisseling op basis van het RIEC-convenant vormen de
eerste opmaat naar activiteiten die de partners later op basis van eigen bevoegdheden en
verantwoordelijkheden ten uitvoer brengen. Het RIEC is geen uitvoeringsorganisatie en is
daar dan in die fase ook niet meer bij betrokken.
In 2011 is duidelijk geworden dat na een aanloopperiode door partners nu ook de vruchten
van de RIEC-aanpak geplukt konden worden.
Eén casus betrof een onderzoek naar een grote huisjesmelker, deze was ingebracht door de
Belastingdienst Haaglanden. De in 2010 door het RIEC HHM gemaakte analyse heeft inzicht
geboden in een omvangrijk samenwerkingsverband, waarin vervolgens een integraal plan
van aanpak is gemaakt door de gemeente Den Haag, de Belastingdienst Haaglanden, het
OM en de Politie Haaglanden om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de betrokkene.
Vooronderzoek is begin 2011 gestart bij de Politie Haaglanden. Dit heeft begin 2012 geleid
tot een gezamenlijke strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscaal rechtelijke actie. De totale
opbrengst van die actie zal in de loop van 2012 bekend worden, maar loopt in de miljoenen.
In een andere casus heeft de Belastingdienst aanslagen opgelegd tot een bedrag van een
half miljoen euro, mede op basis van informatie die men zonder RIEC-convenant niet had
kunnen verkrijgen.
2.

Opbouw RIEC HHM

Het convenant van het RIEC Haaglanden / Hollands Midden is op 17 mei 2009 getekend
door de burgemeesters van alle gemeenten in de regio Haaglanden1, door de Hoofdofficier
van Justitie van het arrondissementsparket Den Haag, de korpschef van de Politie
Haaglanden en de voorzitter van het MT van de Belastingdienst Haaglanden, mede namens
de Douane West. Later is het convenant mede ondertekend door de Hoofdofficier van het
Functioneel Parket, de voorzitter van het MT van de Belastingdienst Holland-Midden, de
voorzitter van het MT van de FIOD, de districtscommandant van het district West van de
Koninklijke Marechaussee en de gedeputeerde Milieu namens de provincie Zuid-Holland.
Per 1 januari 2010 is het convenant getekend door de burgemeesters van alle gemeenten uit
de regio Hollands Midden2 en door de korpschef van de Politie Hollands Midden. In 2010 is
1

Deelnemende gemeenten in Haaglanden: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
2
Deelnemende gemeenten in Hollands Midden: Alphen aan den 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 en Zuidplas.

2

ook de SIOD toegetreden tot het convenant. Hoewel een wens van vele partijen is het in
2011 nog niet gelukt om de samenwerking met het UWV tot stand te brengen.
3.

Convenant en structuur

Convenant en RIEC-thema’s
Het RIEC HHM heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan:
a. een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad, door naast het strafrechtelijk
laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele
samenwerkingsverbanden, ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving
aan te grijpen om georganiseerde misdaad te identificeren en aan te pakken;
b. het voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden
gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.
In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan:
1. verschijningsvormen van georganiseerde misdaad, zoals:
a.
mensenhandel en -smokkel;
b.
georganiseerde hennepteelt;
c.
fraude in de vastgoedsector;
d.
misbruik binnen de vastgoedsector;
e.
witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische
criminaliteit;
f.
andere door de stuurgroep te bepalen verschijningsvormen van
georganiseerde misdaad;
2. handhavingsknelpunten;
3. toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur (Wet BIBOB).
In tegenstelling tot het jaar daarvoor ging 2011 de aandacht steeds meer naar de
daadwerkelijke casus en werd niet meer de focus gelegd op het verkrijgen van inzicht in de
verschijningsvormen van georganiseerde misdaad, de fenomenen en de mogelijke barrières.
Deze casus werden dan besproken in een van de vier werkgroepen, te weten de werkgroep
georganiseerde hennepteelt, de werkgroep witwassen / vastgoedfraude, de werkgroep
mensenhandel / arbeidsuitbuiting en de werkgroep handhavingsknelpunten. In de
werkgroepen zitten themadeskundigen van bijna alle samenwerkingspartners. Die
werkgroepen ontwikkelen zich dus steeds meer als platforms om informatie te delen over
ingebrachte casus. Het delen van informatie tussen de verschillende partners levert een veel
duidelijker beeld op van georganiseerde criminele activiteiten als die informatie gestapeld
wordt. In een werkgroep kan besloten worden een dergelijke casus direct aan te pakken of
als de casus zeer complex lijkt en er nog onvoldoende zicht is op de georganiseerde
verbanden, aan het RIEC te vragen een nadere analyse uit te voeren. Aan de hand van die
RIEC analyse zijn vervolgens een aantal spraakmakende casus door partners integraal
aangepakt.
Casus blauwe kiekendief:
Het RIEC HHM is benaderd om een aantal panden in een winkelstraat van een middelgrote
gemeente in verband kan worden gebracht met georganiseerde criminaliteit.
Uit een analyse van de politie was gebleken dat er verschillende csv’s in de winkelstraat
actief zouden zijn. Het RIEC kreeg niet de beschikking over de CIE informatie waarop die
conclusie van de politie gebaseerd was, er kon op basis van de informatie die wel
beschikbaar was geen CSV’s worden geduid. Wel gaf het RIEC in een bestuurlijke
rapportage een handhavingsadvies. De politie, de Belastingdienst en de gemeente besluiten
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tot een gezamenlijke handhavingstrategie. Ook wordt met de belastingdienst een bestuurlijke
rapportage van de politie gedeeld die tot vervolgactie zal leiden .
Werkwijze werkgroepen
De werkgroepen zijn dus samengesteld uit convenantpartners die bij de geïntegreerde
aanpak actief betrokken zijn. De voorzitters van de werkgroepen zijn afkomstig van de
verschillende partners. De werkgroepen maken bij de uitwerking van de opdrachten zo veel
mogelijk gebruik van reeds aanwezige kennis en producten vanuit de betrokken organisaties.
Via de werkgroepen wordt ook de verbinding gelegd met andere landelijke en regionale
initiatieven als taskforces, proeftuinen, het Vastgoed Intelligence Centre (VIC), het
Expertisecentrum mensenhandel mensensmokkel (EMM) e.d. Indien de betreffende
werkgroep het wenselijk acht, kunnen deze organisaties uitgenodigd worden te participeren
in de werkgroepen.
Casus Chinese wellness:
Vanuit het RIEC startte een onderzoek naar vermoedens van seksuele dienstverlening
binnen de Chinese welnessbranche. Hierbij kwamen nagelstudio’s, kapsalons en
massagestudio’s in beeld. Het doel van dit onderzoek was het uitbrengen van een
adviesrapportage waarmee de Chinese welnessbranche effectiever in kaart gebracht kon
worden, de illegale activiteiten (overige en seksuele uitbuiting) binnen deze branche
effectiever betreden kunnen worden en uitwaai-effecten van illegale activiteiten tijdig kunnen
worden gesignaleerd en om daartegen te kunnen optreden..

Sturing en verantwoording
Het Hoofd RIEC HHM legt verantwoording af aan de stuurgroep, die bestaat uit de
gecombineerde regionale driehoek Haaglanden/Hollands Midden, aangevuld met
vertegenwoordigers van de Belastingdienst (driehoek+). In ieder geval worden in dit gremium
ieder jaar het jaarplan en het jaarverslag van het RIEC HHM vastgesteld. Belangrijke
tussentijdse wijzigingen met financiële consequenties worden hier besproken. Tenslotte
neemt de stuurgroep beslissingen over het oppakken van RIEC HHM analyses waarover
binnen het informatieoverleg geen overeenstemming kan worden bereikt. De stuurgroep is in
2011 twee keer bijeen geweest en is één keer schriftelijk geconsulteerd.
Deze stuurgroep treedt op als opdrachtgever voor het RIEC HHM, waarbij de
korpsbeheerder van de Politie Haaglanden, tevens de burgemeester van Den Haag,
bestuurlijk eindverantwoordelijk is. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de strategische
sturing van het RIEC HHM.
Het Regionaal College Haaglanden c.q. de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn uiteindelijk
verantwoordelijk voor de begroting en de verantwoording. Aan hen worden ieder jaar het
jaarplan en het jaarverslag van het RIEC HHM ter kennis gebracht.
Op ambtelijk niveau is er een begeleidingsgroep die de vorming van het RIEC HHM
begeleidt en optreedt als intermediair tussen het management van het RIEC HHM en de
stuurgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Den Haag, Leiden en
Gouda, de beide korpsdirecties en het MT van de beide Belastingdienstregio’s. De
begeleidingsgroep bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.

4

4.

Personeel, ICT en Huisvesting

Het RIEC HHM heeft een vaste bezetting. Gekozen is voor een groeimodel op
detacheringsbasis. De gemeente Den Haag treedt op als gastheer van het RIEC en als
werkgever van het hoofd RIEC, de managementassistente, de bestuurlijk analiste en de
Bibob-juriste. Met ingang van 1 juni 2011 is er een personele wisseling geweest voor de
functie van regiomanager Hollands Midden. Voor aanvullende juridische ondersteuning is in
2011 op ad hoc basis een beroep gedaan op de afdeling Juridische Zaken van de gemeente
Den Haag.
De Politie Haaglanden heeft een informatie-analist gedetacheerd bij het RIEC HHM. Ook in
2011 is er weer een student integrale Veiligheidskunde op een leer-arbeidplaats als
secretaris van de RIEC-werkgroepen ingezet. Deze is via de gemeente Den Haag
rechtstreeks bij het RIEC geplaatst.
De Politie Hollands Midden levert een informatiecoördinator voor het RIEC-analyseteam.
Deze verzamelt informatie bij RIEC-partners en zorgt voor bewaking van de termijnen voor
de levering van informatie. Na het vertrek van de vorige regiomanager Hollands Midden die
in dienst was van de gemeente Den Haag is de politie Hollands Midden bereid gevonden
tegen vergoeding een nieuwe regiomanager te detacheren.
Voor het opvragen van politie-informatie is een beroep gedaan op de infodesk van de politie
Haaglanden en politie Hollands Midden. In 2011 is daarvoor vanuit Haaglanden een vaste
medewerkster aangewezen. Deze rol is cruciaal in het werkproces van het RIEC en het
hebben van een vast aanspreekpunt heeft positief bijgedragen aan functioneren van het
werkproces bij het RIEC.
De Belastingdienst Haaglanden detacheert sinds 2009 een financieel analist en sinds eind
2011 detacheert de Belastingdienst Holland-Midden voor 0,5 fte een
communicatiemedewerker.
Het Openbaar Ministerie heeft een vaste contactpersoon voor het RIEC en is verbonden via
de informatieofficier. Deze functie is in 2011 – na aanvankelijk vacant te zijn geweest – weer
door het OM ingevuld.
Het Hoofd RIEC treedt tevens op als regiomanager Haaglanden, zijn plaatsvervanger is in de
eerste plaats regiomanager voor Hollands Midden. Naast het zijn van elkaars “achtervang”
vormen zij samen het managementteam.
Opleidingen
Twee RIEC-medewerkers zijn in 2011 gestart met de voor de RIECs ontwikkelde
analysecursus. Verder zijn door verschillende medewerkers diverse studiedagen,
congressen en seminars bezocht.
Huisvesting en automatisering
De gemeente Den Haag zorgt als gastheer voor het RIEC HHM ook voor de huisvesting. Dit
gebeurt op het Johanna Westerdijkplein 1 in Den Haag. In dit pand zijn verschillende
faciliteiten aangebracht, zoals een aansluiting op het politienetwerk. Ook is de RIEC-ruimte,
gelet op de informatie die daar aanwezig is, beveiligd volgens de eisen die daaraan door
politie en OM zijn gesteld. In 2011 is een van de RIEC medewerkers belast met de taak van
informatiebeveiligingsfunctionaris die toeziet op het naleven van de regels.
Voor wat betreft de te gebruiken ICT-applicaties wordt voor het maken van analyses via de
Politie Haaglanden gebruik gemaakt van het programma Analist notebook en I-Base.
Informatie wordt tussen de RIEC partners gedeeld via de beveiligde applicatie Viadesk waar
de gemeente Den Haag ook gebruik van maakt. Op landelijk niveau wordt de ontwikkeling
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van het RIEC-Informatiesysteem (RIEC-IS) door het Landelijk Informatie en
Experticecentrum (LIEC) gecoördineerd. Na aanvankelijke aanloop problemen zal naar
verwachting het RIEC-IS in de eerste helft van 2012 zodanig zijn verbeterd dat het
operationeel kan worden ingezet.
Afloop pilotperiode
Eind 2011 liep de pilotperiode ten einde. Medio 2011 heeft de minister van V&J besloten de
financiering van de RIEC’s onder voorwaarde van 50% co-financiering door partners,
structureel te maken. Tevens is voor de landelijke coördinatie tussen de 10 RIECs begin
2011 het LIEC opgericht. De stuurgroep heeft besloten op dit aanbod in te gaan en de
samenwerking in het RIEC HHM de komende jaren te continueren. Om de informatie tussen
partners ook na de pilotperiode rechtmatig te kunnen blijven uitwisselen is eind 2011 aan alle
partners een tijdelijke verlenging van het convenant voorgelegd. Dit als voorloper voor een
definitief landelijk RIEC / LIEC convenant. Er is vooralsnog niet voorzien in een andere
organisatievorm. Met de komst van de Nationale Politie is het werkgebied van het RIEC
HHM congruent met de regionale politie-eenheid Den Haag.
5.

Landelijke ontwikkelingen

Het landelijke overleg tussen de hoofden RIECs bespreekt ontwikkelingen en knelpunten
rond de RIECs. Dit overleg vindt plaats onder voorzitterschap van het hoofd LIEC en als
vaste deelnemer is de projectleider van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ook
aanwezig. Dit overleg heeft in 2011 negen keer plaatsgevonden.
Daarnaast zijn er diverse expertgroepen, zowel inhoudelijk (mensenhandel, vastgoed, bibob,
hennepteelt) als procesmatig (privacy, analisten, ICT). In deze werkgroepen worden
ervaringen uitgewisseld, wordt nagedacht over uniformering van werkwijzen en worden
RIEC-producten met elkaar gedeeld. Medewerkers van het RIEC HHM participeren in deze
expertgroepen en het hoofd van het RIEC HHM is voorzitter van de expertgroep Bibob.
Op 8 december 2011 is door het CCV het congres Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde
Criminaliteit georganiseerd. Dit is op initiatief van en in samenwerking met de RIEC’s / LIEC
tot stand gekomen. Tijdens het congres zijn in themasessies rond de RIEC speerpunten de
best practises uitgewisseld tussen de deelnemers. Ook is uitvoerig ingegaan op de
succesvolle aanpak door de samenwerking met de B5 gemeenten in Brabant, waar met
name de georganiseerde hennepteelt leidde tot schietincidenten, levensdelicten,
bedreigingen van bestuurders en andere onaanvaardbare uitwassen.
In 2011 heeft in Amersfoort een bijeenkomst van alle RIEC / LIEC medewerkers in het land
plaatsgevonden, de landelijke RIEC / LIEC dag. Hier is afgesproken dat er naast de
bestaande werkgroep op de verschillende RIEC thema’s expertgroepen actief blijven en dat
het LIEC zogenaamde shared services taken o.a. op ICT gebied voor haar rekening gaat
nemen. Ook heeft het de rol op zich genomen om een aantal taken op het gebied van de
landelijke informatie-uitwisseling en de coördinatie van de RIEC ontwikkelingen op zich
genomen. Het beeld dat daaruit ontstaat werd in 2011 al teruggekoppeld met de RIEC’s. Ook
is bij het LIEC een start gemaakt met een landelijk expertise-/documentatiepunt. De
gemeente Den Haag treedt op als gastheer voor het LIEC. Vanaf begin 2011 is het LIEC
ondergebracht op dezelfde locatie als het RIEC HHM.
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RIEC’s en RCF’s (Regionale Coördinatiecentra Fraudebestrijding).
Daar waar RIEC's zich voornamelijk manifesteren op het domein veiligheid en openbare
orde, bewegen de RCF’s zich vooral op het domein van Werk, Inkomen en Zorg
respectievelijk het vraagstuk van de leefbaarheid. Voor de ontwikkeling van bestuurlijk
handelingsperspectief en een geïntegreerde aanpak, is samenwerking tussen beide
organisaties vanzelfsprekend. Bovendien valt een belangrijke efficiency-winst te behalen
door het delen van kennis en ervaring en van huisvesting en middelen. Het doel is:
vroegtijdig voorkomen dat mensen afglijden en in criminaliteit belanden met ernstige
maatschappelijk schade als gevolg. Doel is ook om, mede door repressieve maatregelen
en nalevingscommunicatie, te werken aan preventie en normherstel. Op regionaal niveau
hebben het RIEC HHM en het RCF Haaglanden/Hollands Midden nu al gekozen voor
gezamenlijke huisvesting. In 2011 is een eerste gezamenlijk project afgerond dat zich
richtte op de aanpak van misstanden in de Chinese wellnessbranche. Het
samenwerkingsverband The Wall, dat zich in het bijzonder richt op de georganiseerde
criminaliteit in het Chinese circuit, is hierbij betrokken. In 2011 is een rapportage
opgesteld met een plan van aanpak met handelingsperspectief voor de gemeenten. Ook
wordt intensief samengewerkt met het RCF op het gebied van de ondersteuning van
gemeenten bij aanpak van slechte woon- en werkomstandigheden van tijdelijke
arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa. Ook in andere casus waar na een eerste
intake door het RIEC blijkt dat met het instrumentarium van het RCF een beter resultaat
voor gemeenten kan worden bereikt is hierover intensief contact.

6.

Ontvangsten en presentaties

In 2011 zijn de volgende organisaties ontvangen of bezocht voor presentaties en
kennismaking met het RIEC HHM:
de regionale controledag van Belastingdienst Holland Midden;
de Controle-coördinatoren van Belastingdienst Holland Midden;
Politie Haaglanden en Hollands Midden
OM Parket Den Haag
KMar
Landelijk Bureau Bibob
Vastgoed Intelligence Centre (VIC)
Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF)
Haags Economisch Interventieteam (HEIT)
Dienst Justis
IND
AIVD
Financial Intelligence Unit
Nationale Recherche
KLPD / Ipol
Stuurgroep SEC
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Volksgezondheid (PGB)
Veiligheidshuis Den Haag en Leiden
De districtscolleges van de politieregio Hollands Midden
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7.

Specifieke informatie met betrekking tot de realisering van de doelstelling van
het RIEC HHM

a.
met andere RIEC’s heeft in 2011 samenwerking plaatsgevonden op beleidsmatig
niveau in het landelijk overleg en is vanuit het RIEC HHM meermaals informatie gegeven
aan diverse andere RIEC’s over de inrichting en de werkwijze van het RIEC HHM.
Op casusniveau is in twee gevallen contact gezocht met de regio Rotterdam Rijnmond. Eén
casus loopt nog en is in onderzoek. In één casus is informatie verstrekt aan RIEC ZuidHolland Zuid, wat geleid heeft tot intrekking van een vergunningaanvraag. Ook is informatie
verstrekt ten behoeve van analyses aan het RIEC Noord en aan het RIEC Zuid-West
Nederland
b.
het RIEC HHM zoekt samenwerking met andere expertisecentra. Het Vastgoed
Intelligence Centre (VIC) participeert in de werkgroep Vastgoed, via de werkgroep
Mensenhandel zijn er contacten met het Expertisecentrum mensenhandel mensensmokkel
(EMM) en de landelijke Taskforce Georganiseerde hennepteelt participeert in de werkgroep
Georganiseerde hennepteelt. Met het VIC en de Universiteit van Leiden wordt samengewerkt
aan een regionale vastgoedkaart.
Vooralsnog richt het RIEC HHM zich op samenwerking met publieke partijen. Pas als de
informatie-uitwisseling daar goed loopt, kan worden gekeken of ook samenwerking moet
worden gezocht met private partijen. Zo vindt overleg plaats met netbeheerders over
samenwerking op het gebied van de aanpak van hennepkwekerijen. Bij de verdere
ontwikkelingen op dit vlak zal ook het LIEC een rol vervullen ten behoeve van een eenduidig
standpunt.
c.
Het LIEC is in 2011 tot stand gekomen. Waar mogelijk heeft RIEC HHM het LIEC
ondersteund in de oprichtingsfase. Op casusniveau is samenwerking tot stand gekomen in
één landelijk onderzoek samen met de Nationale Recherche en het Landelijk Parket van het
Openbaar Ministerie. Deze casus wordt in 2012 afgerond.
d.
De belangrijkste vorm van samenwerking is die met de directe RIEC-partners. Die
weten het RIEC steeds beter te vinden. Dat geldt zowel voor gemeenten als voor
Belastingdienst, OM, politie en KMar. Zoals ook al in het jaarverslag 2010 werd opgemerkt
ontstaat het enthousiasme met name op het casusniveau.
e.
Analyses en instrumenten
In 2011 heeft het RIEC HHM geen bijdrage geleverd aan de criminaliteitsbeeldanalyses of
aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de aanpak van georganiseerde misdaad.
Regiodirecteur Belastingdienst Holland Midden Evert de Jager:
"de samenwerking in RIEC verband heeft voor de Belastingdienst een impuls
gekregen in de lokale samenwerking met de gemeente Leiden. In een concrete
casus heeft gemeentelijke informatie een betere onderbouwing opgeleverd van
forse belastingaanslagen. Zonder deze informatie had de Belastingdienst een
fors bedrag aan belastingopbrengsten misgelopen. Daarentegen heeft de
Belastingdienst de gemeente kunnen voorzien van gegevens omtrent het
actuele woonadres van de belastingplichtige. Een duidelijk voorbeeld hoe de
samenwerking kan leiden tot aanpak van misstanden".
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8.

Verwezenlijking doelstellingen 2011

In het jaarplan 2011 waren de volgende doelstellingen opgenomen:
8.1.
Ondersteuning van de integrale aanpak
Op basis van de gezamenlijke aandachtspunten die zijn vastgesteld in de RIECwerkgroepen zal het RIEC zich in 2011 in het bijzonder bezighouden met de volgende
speerpunten: georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude en witwassen, mensenhandel en
handhavingsknelpunten. Het RIEC heeft deze speerpunten gebruikt als leidraad voor het
oppakken van analysevragen in 2011.
Met name de werkgroepen hebben zich met de hiervoor genoemde thema’s beziggehouden.
De werkgroep mensenhandel heeft zich in de praktijk toch meer beziggehouden met
seksuele uitbuiting dan met overige vormen van uitbuiting.
Vanuit de werkgroepen zijn de volgende casus aan het informatieoverleg (keuze orgaan)
voorgelegd en ook gehonoreerd voor een RIEC analyse. Bij het honoreren van een
voordracht committeerden de partners zich ook voor de verdere integrale aanpak, waarbij
altijd een van de partners de trekkersrol op zich nam. Deze keuzes hebben tot de volgende
casus geleid.
Vastgoed en vastgoedfraude
Casus vanuit de werkgroep Vastgoedfraude, ingebracht door de Belastingdienst. Een
dubieuze rol van 2 makelaars en een notaris. In het informatieoverleg is afgesproken dat
de casus wordt toegespitst op de rol van de notaris en de makelaars.
Georganiseerde Hennepteelt
Landelijke gemeente café en restaurant
Casus m.b.t. een café en pizzeria. Boven een café werd een hennepplantage aangetroffen.
De beheerster heeft ook een café in het zuiden van het land waar vermoedelijk drugshandel
plaatsvindt. De vraag vanuit de gemeente is hoe de eigenaar de zaak heeft gefinancierd,
vermoeden is dat financiering met drugsgeld heeft plaatsgevonden. Het café wordt
bestuurlijk aangepakt en voor het restaurant wordt een integrale handhavingactie opgezet.
Mensenhandel
Telluur (mensenhandel-zaak)
De casus is door de driehoek van Den Haag ingebracht. Het RIEC heeft de convenant
partners voor de start van het onderzoek bijeengebracht opdat iedere partner kan inzetten op
een integrale aanpak van de subjecten. In dit onderzoek zijn arrestaties verricht door een
rechercheteam van Bureau Regionale Recherche (BBR) van politie Haaglanden dit op
verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting.
8.2.
Bibob expertisecentrum
Belangrijk onderdeel van het RIEC is daarnaast het expertisecentrum Bibob. Iedere
deelnemende gemeente kan een beroep doen op de daar aanwezige kennis over
beleidsvoorbereiding en concrete advisering. Ook in 2011 heeft het RIEC op dit thema
ondersteuning aan de gemeenten geboden. Dat gebeurde door het leveren van informatie
van één of meer andere convenantpartners, door het leveren van ondersteuning bij het eigen
huiswerk van de gemeente (zoals de interpretatie van door de aanvrager aangeleverde
financiële gegevens) of door het bij elkaar brengen van gemeenten die te maken hebben met
dezelfde ondernemer, die in één van de gemeenten onderwerp van Bibob-onderzoek was.
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Wat is resultaat?
Uitsluiten van criminele bemoeienis is misschien geen echt resultaat maar biedt wel
zekerheid voor een gemeente en voordeel van een snelle besluitvorming.
Zo was er een ondernemer die een bouwvergunning voor een hotel had gevraagd en
daarbij rezen vragen over de legale herkomst van de financiering. Doordat het RIEC
informatie kan betrekken van verschillende partners was zij in staat om de herkomst als
volkomen legaal te identificeren, waardoor de gemeente in staat was toch snel de vereiste
vergunning te verlenen. Hiermee werd ook een administratieve lastenverlichting bereikt
voor zowel de gemeente als de ondernemer doordat geen langdurige juridische procedure
ingezet hoefde te worden.
Ondersteuning aan gemeenten
Bibob-ondersteuning in concrete casus werd gegeven aan 11 van de gemeenten.
In 2011 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een regionale
Bibob-beleidslijn. Beoogd wordt die beleidslijn in de hele regio in 2012 in werking te laten
treden.
8.3.
Lokaal RIEC overleg
In de loop van 2011 organiseerden nagenoeg alle gemeenten de zogenaamde lokale RIEC
overleggen. Hierbij zitten vertegenwoordigers van gemeente, politie, OM en belastingdienst
om de tafel om informatie te delen over subjecten en objecten die verbonden kunne worden
aan georganiseerde criminaliteit. Deze bijeenkomsten vonden plaats op lokaal niveau (veelal
bij de grotere gemeenten) of bovenlokaal op het niveau van een politiedistrict (bij middelgrote
en kleinere gemeenten). Een dergelijk lokaal RIEC overleg werd opgestart nadat er signalen
bij partners binnenkwamen over bepaalde georganiseerde criminele activiteiten of dat de
partners elkaar bewust opzochten om te voorkomen dat de overheid onbewust criminele
activiteiten faciliteerde.
Hoe gaat men te werk in een lokaal RIEC overleg:
Om de informatiepositie van gemeenten te versterken initieert het RIEC in gemeenten
lokale RIEC overleggen waarin over concrete casus op lokaal niveau gesproken kan
worden. Het RIEC ondersteunt die overleggen, maar ze staan onder voorzitterschap van
de betrokken gemeente. In het overleg zitten bij voorkeur medewerkers van de afdeling
IVZ/OOV, vergunningen en van het handhavingingsteam. Daarnaast dient er iemand van
de politie aanwezig te zijn die zicht heeft op wat zich in de gemeente op straatniveau
afspeelt (bijvoorbeeld de chef van de wijkagenten). De bedoeling is dat daar een
wisselwerking op gang komt waarbij partijen elkaars informatiepositie over en weer
kunnen versterken en kunnen komen tot een adequate signalering en aanpak van
georganiseerde misdaad. Deze aanpak vraagt inzet van alle partijen, maar heeft
inmiddels al tot succesvolle aanpak van subjecten en objecten geleid.
Resultaat:
Dit heeft in ieder geval in een tweetal gemeenten geleid tot het opstellen van een
gezamenlijke toplijst van subjecten en objecten die in aanmerking kwamen voor een
integrale dan wel bestuurlijke (inclusief fiscale) aanpak. Voorbeelden daarvan zijn een
fraudeur met vastgoed die in aanmerking kwam voor een fiscale naheffing en boete van
minimaal een half miljoen euro, het opleggen van fiscale maatregelen tegen een aantal
coffeeshops en twee cafés. Daarnaast zijn er aangrijpingspunten gevonden om een drietal
subjecten die zich min of meer in een onaantastbare positie hebben weten te manoeuvreren,
integraal te kunnen gaan aanpakken.
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De burgemeester van Leiden de heer Lenferink: “wat ik als voorzitter van mijn lokaal RIEC
overleg aan informatie over tafel zie komen, heeft mij gesterkt in mijn opvatting dat door
het stapelen van de door alle partners aangeleverde informatie, je als overheid in het
algemeen en als gemeente in het bijzonder, veel beter in staat bent om eventuele
criminele activiteiten aan te pakken en ook effectieve interventies te plegen”.
8.4.

Adviezen voor bestuurlijke aanpak

Voorts kan het RIEC HHM de gemeente ondersteunen bij het geven van adviezen voor
bestuurlijke aanpak.
Vechtsportgala’s:
Dit heeft geleid tot het opmaken van een bestuurlijke criminaliteidsbeeldanalyse over
vechtsportgala’s. Sinds 1 oktober 2011 is het mogelijk om aanvragen voor
evenementenvergunning die worden verleend aan organisatoren van vechtsportgala’s te
onderwerpen aan een Bibob-toets. Enkele gemeenten in de regio hebben aan het RIEC
gevraagd inzicht te geven in deze branche. Op basis daarvan kan het bestuur dan een keuze
maken of men van deze mogelijkheid gebruik wil gaan maken. Daartoe zal de gemeente de
evenementenvergunningen voor vechtsportgala’s aan de Bibob beleidslijn moeten
toevoegen.
8.5.
Informatieplein
Naast de ondersteuning bij de bestuurlijke aanpak kan het RIEC ook ondersteuning bieden
bij casus die een integrale benadering vragen. Dat begint bij de beeldvorming. In het kader
van een integrale aanpak kan informatie gedeeld worden tussen convenantpartners en kan
het RIEC per jaar een aantal analyses verrichten. De analyse dient om een beeld te geven
van de werkwijze van een criminele organisatie en een advies over de efficiëntste en
effectiefste aanpak. De aanpak van verschillende partners kan daarna op elkaar afgestemd
worden, maar vindt plaats binnen ieders eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Casus Spinoza (mensenhandel Oosteuropeanen, prostitutie)
Ingebracht door de werkgroep mensenhandel met de vraag een analyse te doen naar
Oosteuropese dames in de prostitutiebranche. De ketenregisseur mensenhandel van deze
gemeente heeft de casus opgepakt. Het RIEC heeft hiervoor een analyse gemaakt naar de
verbanden tussen de verblijfplaats en de werkplaats van Oosteuropese prostituees.
8.6.
Risico inventarisatie
Tot slot kan het RIEC HHM een analyse maken van bijvoorbeeld een door de gemeente
aangewezen groep risicopanden of van een risicogebied.
Vastgoedscan:
Zo is voor een gemeente in de vorm van een door het VIC ontwikkelde vastgoedscan een
risico-inventarisatie gemaakt waaruit drie casus (D. - M. en B) voor nader onderzoek door
de partners zijn geïdentificeerd en in de werkgroep vastgoedfraude besproken voor integrale
aanpak.
8.7.
Ontwikkelingen in de regio
De regiomanagers hebben al hun gemeentelijke contactpersonen in 2011 gesproken als in
verband met het RIEC voorstel voor de invoering van een regionale Bibob beleidslijn en het
privacyproof maken van de gemeenten. Dit voorstel is vervolgens in het regionaal college
van Haaglanden en in de districtscolleges van Hollands Midden ingebracht en gehonoreerd.
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In 2011 zijn alle burgemeesters in Haaglanden bezocht om hen te informeren over de
voortgang bij het RIEC. In Hollands Midden heeft de nieuwe regiomanager naast het
bezoeken van een aantal individuele burgemeesters, in alle districtscolleges uitleg geven
over de opzet en werkwijze van lokale RIEC overleggen. Er zijn in totaal 58 bezoeken door
de accountmanagers aan de gemeenten in de regio gebracht. Verder zijn de beide
regiomanagers aangesloten bij de vijf netwerken OOV/AOPZ/Contactambtenaren/Voorbereid
overleg districtscollege/ISMH die in de regio plaatsvinden. Met de provincie Zuid Holland is
de afspraak gemaakt dat bij haar het initiatief ligt als er behoefte is aan contact. Dit heeft in
2011 twee keer geleid tot een overleg.
Hoewel aanvankelijk de Bibob-ondersteuning succesvol leek door het organiseren van een
Bibobtafel voor ambtenaren die zich binnen de gemeente bezighouden met de uitvoering van
de wet Bibob, is in de tweede helft van 2011 de animo bij gemeenten om deze
bijeenkomsten te bezoeken afgenomen. Inmiddels is besloten deze niet meer te organiseren
en daarvoor het lokale RIEC overleg als moment te gebruiken.
We kunnen positief zijn over het feit dat de gemeenten steeds vaker de weg naar het RIEC
weten te vinden. Niet alleen voor zware casus maar ook voor relatief “kleine” zaken, zoals in
het geval dat een ondernemer, die een bepaalde voor een kleine gemeente ongepaste en
daarmee ongewenste activiteit wilde starten, het RIEC de gemeente met een bestuurlijk
advies kon ondersteunen. Door het organiseren van de hiervoor omschreven lokale RIEC
overleggen is de zichtbaarheid en daarmee ook de bewustwording van de aanwezigheid van
georganiseerde criminaliteit bij gemeenten toegenomen. Vermeld moet worden dat het
bestuur hierbij een nadrukkelijk stimulerende en zelfs leidende rol heeft vervuld. Die rol heeft
weer positieve effecten gehad op het daadwerkelijk aanleveren en delen van informatie.
9.

Beveiligingsbeleid

In de maatschappij kunnen de grenzen van gebruik en misbruik van diensten en
voorzieningen flinterdun zijn. Om deze grenzen te kunnen bewaken heeft het RIEC
informatie nodig. Deze informatie kan openbaar zijn maar ook strategisch, tactisch of
privacygevoelig. Om het belang van deze informatie te borgen moet het RIEC zorgen voor
integriteit van gegevens, systemen en het handelen van de gebruikers.
Deze zorg moet worden gevat in fysieke, digitale en administratieve processen. De volgende
maatregelen zijn daarvoor genomen;
• Medewerkers dienen een verklaring omtrent gedrag te verstrekken;
• Medewerkers dienen zich te conformeren aan een door de stuurgroep vastgestelde
gedragscode;
• De toegang tot de RIEC ruimte is voorzien van een alarm;
• Met de politie Haaglanden is een alarmprotocol opgesteld;
• Toegang door derden is alleen toegestaan onder begeleiding;
• Vertrouwelijke informatie wordt opgeslagen in versterkte kasten;
• Er is een (landelijk) informatiebeveiligingsplan vastgesteld;
• Er is een RIEC medewerker belast met de informatiebeveiliging;
• Er is een beveiligingsaudit in voorbereiding.
Tenslotte is met de politie in 2011 afgesproken dat alle medewerkers aan een P-screening
zouden worden onderworpen. Dat is ook gebeurd.
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10.

Financiële verantwoording

Hieronder is de financiële verantwoording voor 2011 weergegeven op basis van het format
dat hiertoe door het Ministerie is voorgeschreven. Verder vindt u hierna de totale financiële
verantwoording voor de hele pilotperiode 2008 – 2011.
Conclusie is dat de bijdrage van het Rijk iets minder dan 50% van de totale uitgaven van het
RIEC HHM bedraagt en dat is voldaan aan de eis van 50% cofinanciering door RIECpartners.
Aan de Gemeentelijke Accountantsdienst van de gemeente Den Haag is gevraagd een
accountantsverklaring op te stellen over de hele pilotperiode. Deze accountantsverklaring zal
separaat aan het Ministerie van VenJ worden verzonden.
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Inkomsten RIEC 2011
Bijdragen ministerie V & J:

Uitgaven RIEC 2011
Personele kosten
hoofd Riec

subsidie 2011
subsidie 2011 bestuurlijk analist (1)
Totaal subsidies
Subtotaal

500.000
65.000
565.000

account manager
secr/admin
bibob/ bestuurlijk analist
565.000 jurist/bestuurlijk analist
beleid

Geldelijke bijdragen partners:

0,8

0,2

uitzendkrachten

conform besluit stuurgroep (5)

59.796,17

Subtotaal

421.422
59.796 accountmanager HM (3)
personeel OM, politie, belastingdienst

Overige inkomsten:

526.002

subtotaal medewerkers

947.424

0
Subtotaal

- inzet werkgroepen en strat.overleg (4)
Inzet lokale teams

Bijdragen partners in uren en/of loonkosten:
uren
gemeenten (1)

118.801
0,00

Belastingdienst
hollands-midden

68.376,00
76.588,00

haaglanden / HM
Politie
Haaglanden
hollands-midden
OM
rekentarief uren
Subtotaal

loonkosten

125.500,00
67.760,00
82.000,00
€ 77

uitbesteed werkprojectkosten
subtotaal overige personele kosten
Subtotaal personele kosten
Huisvestingskosten:
huisvestingskosten
Subtotaal
Automatiseringskosten
Hard en software
DVO aut. / werkplekken
Subtotaal
Overige kosten:
Opleiding
kantoorbenodigdheden
420.224 telefoon en dataverkeer
abonementen/Contributies

A0150

pm
pm
23.854
23.854
971.278

A0121

54.432
54.432

A0100
A0119

74.565
35.260
109.825

A0102
A0104
A0108
A0110

22.339
1.077
2.751
3.750

diverse uitgaven (*)
A0120
overlopende verplichting naar boekjaar 2012 (6)

138.780

Subtotaal
Totaal inkomsten

A0010

1.045.020 Totaal uitgaven

36.697
205.394
1.340.929

Verantwoording pilotperiode 2008-2011
Inkomsten RIEC 2008-2011
Bijdragen ministerie V & J:
Totaal subsidies
Subtotaal

1.506.100

Geldelijke bijdragen partners:
gemeenten
2008 en 2009
gemeenten
gemeenten
Subtotaal

93.500
103.527
59.796

2010
2011

Overige
inkomsten:
aandeel andere riec's in jur. kosten Duthler
Subtotaal

21.312 Huisvestingskosten:
apparaatslasten 2008-2009
huisvestingskosten 2010
loonkosten

uren

Politie
haaglanden
hollands-midden
OM

Subtotaal
rekentarief uren
Totaal inkomsten

inzet werkgroepen en strat.overleg
Inzet lokale teams
256.823 uitbesteed werk
subtotaal overige personele kosten
Subtotaal personele kosten

Fte
381.394
96.070
730.403
971.278
2.179.145
pm
23.854
23.854
2.202.999

21.312

Bijdragen in uren en/of
loonkosten:
gemeenten
belastingdienst

Uitgaven RIEC 2008-2011
Personele kosten
Functies:
personele kosten 2008/2009
1.506.100 uitbesteed werk 2008-2009
personele kosten 2010
personele kosten 2011
subtotaal medewerkers RIEC

118.801
74.200
144.964
86.694
174.919

2008/2009
2010
2011
2008/2009
2010
2011

125.500
67.760

2011
2008/2009
2010
2011

110.000
92.000

huisvestingskosten 2011
Subtotaal
Automatiseringskosten
automatiseringskosten 2010
automatiseringskosten 2011
Subtotaal
Overige kosten:
overige kosten 2010
overige kosten 2011

77.180
105.026
54.432
236.638
86.362
109.825
196.187

19.855
205.394

82.000
1.076.838 Subtotaal

225.249

€ 77
2.861.073 Totaal uitgaven

2.861.073

A.19
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2/02/2012

Definitief

Stuurgroep

09/02/2012

2
Jaarplan 2012 RIEC Haaglanden/Hollands Midden

3
Jaarplan 2012 RIEC Haaglanden/Hollands Midden

Inhoudsopgave Jaarplan RIEC HHM 2012

Samenvatting

blz. 4

1.

Inleiding

blz. 6

2.

Bestuurlijke aanpak

blz. 7

3.

Integrale aanpak

blz. 9

4.
10

Overige activiteiten

blz.

Bijlage 1: werkwijze RIEC op casusniveau
15

blz.

Bijlage 2: Communicatieplan RIEC 2012
16

blz.

4
Jaarplan 2012 RIEC Haaglanden/Hollands Midden

Samenvatting
Dit jaarplan is opgesteld in samenhang met het inrichtingsplan RIEC
Haaglanden / Hollands Midden 2012 – 2014 waarin de organisatie,
functionaliteiten en werkwijze van het RIEC HHM voor de komende jaren is
beschreven.
Eind 2013 wil het RIEC HHM bekend zijn als een niet meer weg te denken
vernieuwend, hoogwaardig en onmisbaar kennis- en expertisecentrum voor de
bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarvoor
initieert het RIEC lokale en bovenlokale werkbijeenkomsten waarbij
vertegenwoordigers van de relevante partners aan de hand van lokale
kwesties informatie delen en afspraken maken over de integrale aanpak die
daaruit voortkomt. Daarnaast is het RIEC een laagdrempelig kenniscentrum
voor gemeenten om Bibob gerelateerde antwoorden te krijgen en
ondersteuning bij de bestuurlijke aanpak ter voorkoming van ondermijning. Het
RIEC faciliteert bovendien thematische werkgroepen waarin partners
informatie delen en plannen van aanpak bespreken op belangrijke RIECthema’s (zie paragraaf 4.7). Naast het uitvoeren van deze RIECkernactiviteiten wordt hier ook aandacht aan besteed in de communicatieuitingen.
Dit betekent dat eind 2012:
1. de partners weten wat het RIEC is, wat het doet en hoe ze in te
schakelen zijn (kennis);
2. de partners de regiomanagers van het RIEC kennen, ze vertrouwen
hebben in de aanpak en ze vinden dat het RIEC meehelpt in de
aanpak van de ondermijnende criminaliteit (houding);
3. het RIEC door de partners wordt gevraagd om advies bij casussen die
gaan over mensenhandel, hennepteelt, vastgoedfraude, Bibob en
handhavingknelpunten (gedrag).
Het RIEC HHM levert in 2012 concreet:
• 6 tot 10 grote beeldvormende analyses1, aan te leveren via de vier
themawerkgroepen of via het LIEC en geaccordeerd door het
informatieoverleg;
• ondersteuning in 60 casus die worden besproken in lokale overleggen;
• ondersteuning in 100 Bibob-zaken;
• coördinatie tussen RIEC partners in 10 lopende integrale
(opsporings)onderzoeken;
• 5 onderzoeken gericht op het krijgen van inzicht en het ontwikkelen van
awareness op het gebied van ondermijnende criminaliteit;
• (ism het LIEC) een format voor een in 2013 op te leveren bestuurlijke
criminaliteitsbeeldanalyse op de in het RIEC-convenant benoemde thema’s
(georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude, mensenhandel en
handhavingsknelpunten).
Alle burgemeesters worden zowel in persoonlijke gesprekken als in de
bijeenkomsten van de (lokale) driehoeken bekend gemaakt met de RIECondersteuning bij het toepassen van bestuurlijke maatregelen en het
1

Casus waarin meerdere partners zijn betrokken en waarvoor RIEC-analysecapaciteit
wordt gevraagd
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toepassen van de Wet Bibob, alsmede de integrale aanpak van
ondermijnende criminaliteit.
Verder implementeert het RIEC in 2012, na oplevering daarvan door het LIEC,
het RIEC-Informatiesysteem bij alle samenwerkingspartners in de regio om
daarmee effectief en veilig informatie tussen de partners en het RIEC te
kunnen delen.
Het RIEC werkt landelijk samen en wisselt kennis uit (o.a. in landelijke
thematische expertgroepen) met de andere 9 RIEC’s en het LIEC.
Onder verantwoordelijkheid van het LIEC /expertgroep communicatie is een
landelijk communicatiedocument voor alle RIEC’s opgesteld, om daarmee
meer uniformiteit te krijgen. In aansluiting hierop is een uitvoerend
communicatieplan voor het RIEC HHM geschreven.
Tenslotte bevordert het RIEC HHM dat alle gemeenten in de regio aan het
eind van 2012 privacyproof zijn en een regionale Bibob-beleidslijn hebben
geïmplementeerd.
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1.

Inleiding

Eind 2011 was voorzien in een eindevaluatie van de pilotperiode waarin in
Nederland vanaf 2009 een netwerk van 10 Regionale Informatie en Expertise
Centra (RIEC’s) was opgezet met het doel om de integrale/bestuurlijke aanpak
van de georganiseerde criminaliteit bij veiligheidspartners te ondersteunen.
Bij het aanbieden van het jaarverslag 2010 van de RIEC’s/LIEC aan de
Tweede Kamer medio 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie gemeld
dat die eindevaluatie niet meer aan de orde was en dat er een structurele
financiering vanuit het ministerie voor de RIEC’s/LIEC werd getroffen. Tevens
stelde het ministerie een beleidskader (visie) op waarin de volgende
doelstelling staat verwoord:
Het structureel voortzetten van de RIEC’s en het LIEC vergt een nadere
duiding van
de taken en samenstelling van de centra. Het voorliggende beleidskader
voorziet in
deze nadere duiding op het terrein van doelstelling en takenpakket,
geografisch
gebied, financiering en (aan)sturing. Hiermee wordt beoogd dat de RIECs in
de
toekomst eenduidiger, effectiever en efficiënter optreden en het voor de
partners
helder is wat er van een RIEC en het LIEC mag worden verwacht.
Aan de hand van dit beleidskader en de doelstellingen zoals opgenomen in het
RIEC-convenant geeft dit jaarplan een beeld van de voorgenomen
gezamenlijke activiteiten in het kader van de integrale/bestuurlijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit in 2012. Vanzelfsprekend zijn de resultaten sterk
afhankelijk van de mate waarin alle partners meehelpen om die te realiseren.
Daarvoor brengt het RIEC regelmatig de samenwerking en de nadere
uitwerking van bepaalde thema’s onder de aandacht in de bestaande
(driehoeks) overleggen zoals districtscolleges en regionale colleges.
Daarnaast werkt het RIEC samen en wisselt kennis uit (o.a. in landelijke
thematische expertgroepen) met de andere 9 RIECs en het LIEC.
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2.

De bestuurlijke aanpak

2.1
De bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van
ondermijnende criminaliteit
vergroten
Het is belangrijk dat het gemeentelijk/provinciaal bestuur en apparaat zich
bewust is van de risico’s die ondermijnende criminaliteit met zich meebrengt.
De problemen worden tastbaar voor het bestuur door naast het presenteren
van criminaliteitsbeeldanalyses ook een vertaalslag naar een bestuurlijk
handelingsperspectief aan te bieden.
Dit leidt volgende activiteiten.
• Het RIEC zorgt er samen met zijn partners (bestuur, politie, belastingdienst,
OM etc.) voor dat periodiek, doch minimaal eenmaal per twee jaar een beeld
wordt gepresenteerd over de ontwikkelingen van georganiseerde criminaliteit
op de geprioriteerde thema’s zoals georganiseerde hennepteelt,
vastgoedfraude, mensenhandel en bepaalde handhavingsknelpunten
(regionaal bestuurlijk criminaliteitsbeeld).
• Het RIEC zorgt ervoor dat dit beeld niet louter bestaat uit een opsomming
van criminele samenwerkingsverbanden maar wordt vertaald naar
probleempunten die zich lenen voor een bestuurlijke aanpak. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een vertaling van de problematiek naar een
interventiestrategie.
• Het RIEC informeert elke participerende gemeente periodiek over de stand
van zaken met betrekking tot ondermijnende criminaliteit in die gemeente.
• Het RIEC draagt er zorg voor dat gemeenten signalen uit bestuurlijke
dossiers en/of rapportages op een toegankelijke wijze ontvangen.
• Het RIEC adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over criminogene
effecten van (voorgenomen) besluiten. Voorafgaand zullen de partners actief
benaderd worden over de problematiek waarmee zij te maken hebben.
Al deze activiteiten kan het RIEC uitsluitend waarmaken als de partners daarin
vanuit hun eigen expertise actief participeren.
2.2
Kennis en kunde over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit te
vergroten
Het blijft lastig om capaciteit vrij te maken die nodig is om de bestuurlijke
aanpak van criminaliteit handen en voeten te geven. Doordat in veel
gemeenten de structurele verankering van dergelijke activiteiten ontbreekt,
ontberen ze de kennis en kunde die nodig is om op te treden. Het RIEC vormt
een netwerkorganisatie waarop de gemeenten, maar ook de andere
bestuursorganen desgewenst kunnen terugvallen.
Concreet biedt het RIEC ondersteuning bij:
• De toepassing van de Wet Bibob. Het RIEC ondersteunt gemeenten bij het
doen van het eigen voorwerk, de aanvraag van informatie bij het landelijk
bureau, het interpreteren en vertalen van adviezen van het bureau en
ondersteuning bij beroepszaken. Het RIEC zet zich in om
verschuivingseffecten tegen te gaan. Ze maakt de drempel om Bibob toe te
passen zo laag als mogelijk.
• Het invullen van het gedeelte (ondermijnende) criminaliteit in het integraal
veiligheidsplan.
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• Het toepassen van bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot het niet
verstrekken of intrekken van vergunningen (de Algemene Plaatselijke
Verordening, Drank- en Horecawet, Opiumwetgeving en het
bestemmingsplan).
• De vertaling van signalen uit bestuurlijke dossiers en/of rapportages in
concreet handelingsperspectief.
• Het opzetten van integrale (boven)lokale overleggen ten behoeve van de
casusgerichte aanpak. Voor de werkwijze zie de beschrijving in bijlage 1.
• De inzet van het reguliere gemeentelijk (bestuurlijk) instrumentarium bij het
opwerpen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit.
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2.3

Gemeenten en provincie vanuit een netwerkorganisatie
ondersteunen bij de
inrichting van de bestuurlijke aanpak, de implementatie van dit
beleid, en het
verbeteren van de informatiepositie van gemeenten

De uitwisseling van informatie tussen bestuursorganen en opsporings- en
handhavingsdiensten is voor verbetering vatbaar. Het juridisch kader rondom
deze informatieverstrekking is complex van aard. Daarnaast zijn opsporingsen handhavingdiensten soms kritisch bij de wijze waarop gemeenten en
provincies de vertrouwelijkheid van informatie waarborgen. Gemeenten
hebben soms moeite om de informatie te duiden. Niet altijd is bekend waar
relevante informatie zich binnen de overheid bevindt. Tenslotte wordt
geconstateerd dat de gemeentelijke diensten vaak over informatie beschikken
die van groot belang is voor de overige partners bij de bestrijding van
ondermijnende criminaliteit.
Het RIEC heeft de taak deze barrières te slechten door:
• Op lokaal niveau op de prioritaire fenomenen ondersteuning te bieden om
alle bij de partners beschikbare informatie bijeen te laten brengen teneinde
een integraal beeld te schetsen van de lokale problematiek. Hierbij wordt aan
partners een eenduidig en beveiligd informatiesysteem aangeboden.
• De rol van informatiemakelaar te vervullen tussen enerzijds de klassieke
handhavings- en opsporingsdiensten en anderzijds gemeenten en provincies.
• Het ondersteunen van gemeenten bij het uitwisselen van informatie tussen
partners conform de geldende wet- en regelgeving.
• Het ontsluiten van gemeentelijke informatiebronnen die voor de
strafrechtelijke en fiscale kolommen van belang zijn.
• Zorg te dragen voor een RIEC informatiesysteem (RIEC-IS) waarbinnen alle
partners op een rechtmatige en beveiligde wijze informatie elektronisch
kunnen uitwisselen. Dit RIEC-IS (inclusief beheer) wordt in opdracht van alle
RIEC’s door het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC) tot stand
gebracht.
2.4

Ondersteunen bij versterken regionale samenwerking

Criminaliteitsbestrijding vergt niet zelden een regionale aanpak en daarmee
een goede regionale samenwerking. Het RIEC ondersteunt gemeenten bij het
vormgeven van de
regionaal noodzakelijke samenwerking.
2.5

Kennis en kunde over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit te
vergroten

Tenslotte heeft het RIEC als taak best practices van partners onderling uit te
wisselen en het geheel van de bestuurlijke aanpak als totaal een stap verder
te brengen. Hierdoor zijn partners beter in staat hun eigen bestuurlijk
instrumentarium toe te passen en de mogelijkheden in de praktijk toe te
passen.
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3.

De integrale aanpak

Naast de bestuurlijke aanpak ondersteunt het RIEC de geïntegreerde aanpak
van ondermijnende criminaliteit. Tijdens de pilotfase (2009 – 2011) is gebleken
dat het RIEC een belangrijke rol vervult bij het ondersteunen en realiseren van
de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Op basis van deze
ervaringen zal het RIEC binnen het samenwerkingsverband tevens tot taak
hebben de functie van informatieplein te vervullen en op de toegekende taken
te adviseren over het bewerkstelligen van een integrale interventiestrategie.
3.1

Prioritaire thema’s

Omdat financieel-economische en ondermijnende criminaliteit een sluipende
bedreiging zijn voor de integriteit van het financieel-economische stelsel en zij
uiteindelijk het functioneren van de rechtsstaat ondermijnen, heeft de aanpak
van deze ondermijnende criminaliteit hoge prioriteit. Daar komt bij dat veel
lokale, zichtbare criminaliteit en overlast het gevolg zijn van niet zichtbare
criminele organisaties. Een krachtige aanpak van financieel-economische en
ondermijnende criminaliteit draagt dus bij aan het vergroten van de lokale
veiligheid.
Daarbij richten de partners van het RIEC zich, wegens het ondermijnende
potentieel, specifiek op de productie van, en handel in, drugs (vooral
georganiseerde hennepteelt), vastgoedfraude/witwassen, mensenhandel en
handhavingsknelpunten.
De werkwijze is dat er met een integrale benadering door de partners casus
worden ingebracht in de RIEC-thema werkgroepen (georganiseerde
hennepteelt, vastgoedfraude, mensenhandel en handhavingsknelpunten). Dat
kunnen casus zijn die eerst bij de gemeente zijn opgekomen en die meer
vragen dan alleen een bestuurlijke aanpak, maar ook casus die worden
ingebracht door één van de andere partners. Ook daar kan het soms nuttig zijn
om partners met elkaar te verbinden. Een andere keer is een nadere analyse
nodig die soms bij het RIEC, maar soms ook beter bij een van de partners
gemaakt kan worden. De aanpak en de analyses worden in de werkgroep
besproken.
De werkgroepen komen in 2012 zeven keer bij elkaar. De resultaten uit de
werkgroepoverleggen worden vervolgens samengebracht in het RIECinformatieoverleg waarin de partners afspraken maken over de te volgen
aanpak.
De programmacoördinator brengt hierbij verbinding aan tussen de
verschillende wensen, ervaringen en activiteiten.
3.2

Lokaal overleg

Door het stimuleren en entameren van lokale overleggen met alle relevante
veiligheidspartners worden signalen die kunnen duiden op vormen van
georganiseerde of ondermijnende criminaliteit besproken en van verschillende
invalshoeken bekeken. Dit levert – zo is de ervaring – voor alle partners een
completer beeld op van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Hierop kan een
eventueel daaruit voortvloeiende casus in een van de themawerkgroepen
nader worden geanalyseerd of er kan besloten worden tot een bestuurlijke
interventie of een integrale aanpak.
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Een aantal kleinere gemeenten heeft aangegeven in clusterverband aan
dergelijke overleggen te willen deelnemen.
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4.

Overige activiteiten

4.1

Privacy proof maken gemeenten en vergroten participatie

Het is voor de gemeenten en andere partners van belang actief te participeren
in het RIEC. Naarmate op meer plaatsen aandacht wordt gegeven aan de
aanpak van ondermijnende criminaliteit, bestaat het risico dat criminelen
plekken opzoeken waar ze wel hun gang kunnen gaan (het zogenoemde
waterbedeffect). Landelijk heeft dit verplaatsingseffect de nadrukkelijke
aandacht van het LIEC. Voor de gemeente is het daarom van belang om haar
zaken op dit vlak op orde te hebben, zodat men snel actief kan worden als zich
een concrete casus voordoet. Concreet betekent dit dat in gemeenten
meerdere trajecten worden ondersteund door het RIEC, te weten: de
voorbereidingen, de informatie-uitwisseling en het operationaliseren van de
bestuurlijke handhaving op casusniveau.
A. Voorbereidingen treffen
Om een wettelijke basis te hebben om de samenwerking gestalte te geven zijn
deze acties nodig bij gemeenten:
• alle gemeenten voeren een (regionale) Bibob-beleidslijn in en
• elke gemeente moet voldoen aan de relevante privacyregelgeving.
B. Informatie-uitwisseling
• Om goed te kunnen samenwerken, zullen een aantal
informatiebronnen bij gemeenten "geopend" moeten worden (denk aan
WOZ/BOWOTO/GBA etc.).
• Organiseren van (boven)lokaal overleg.
C. Casusgericht de bestuurlijke handhaving operationaliseren
Afhankelijk van de gevallen van overlast (bijvoorbeeld rond drugspanden) of
de ambitie van een individuele gemeente om een bepaalde vorm van
ondermijnende criminaliteit aan te pakken wordt de samenwerking met het
RIEC op casusniveau gestalte gegeven. Ook kan die samenwerking op gang
komen als besloten wordt een Bibob procedure te starten bij de aanvraag van
subsidies en vergunningen of bij aanbestedingen en risicobranches.
4.2

Opleidingen voor partners

Uit het inspectierapport IOOV medio 2011 komt naar voren dat de kennis van
toepassing van de Wet Bibob voornamelijk bij kleinere gemeenten nog een
knelpunt is. Het kennisniveau van gemeenten ten aanzien van (de
mogelijkheden van) de Wet Bibob is niet overal even hoog. De Inspectie OOV
constateert grote verschillen tussen gemeenten. De informatie die gemeenten
voor de beoordeling van een aanvraag opvragen, wordt echter steeds
complexer. Er is vooral aandacht nodig voor het gebrek aan financiële en
organisatorische kennis. Dit tekort aan kennis heeft gevolgen voor de kwaliteit
en effectiviteit van de beoordeling van de Bibob aanvragen.
Ook zijn niet altijd de signalen of indicatoren die kunnen wijze op vormen van
georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit bij handhavers bekend.
Daarom zal het RIEC in 2012:
• de gemeentelijke partners stimuleren hun medewerkers Bibob
opleidingen te laten volgen;
• een opleiding laten ontwikkelen voor en aanbieden aan alle
samenwerkingspartners om die signalen of indicatoren die kunnen
13
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wijze op vormen van ondermijnende criminaliteit beter te kunnen
herkennen.

14
Jaarplan 2012 RIEC Haaglanden/Hollands Midden

4.3

Uitvoeren communicatieplan

Om meer uniformiteit te bereiken is onder verantwoordelijkheid van het LIEC /
de expertgroep communicatie een landelijk communicatiedocument voor alle
RIEC’s opgesteld. Daarnaast was de communicatie naar partners een van de
verbeterpunten die de stuurgroep signaleerde bij het RIEC HHM. Daarom is nu
een eigen communicatieplan opgesteld dat in 2012 wordt uitgevoerd.
Uitgangspunt is dat met name de partners via meerdere kanalen periodiek
zullen worden geïnformeerd. Daarnaast zal de persoonlijke communicatie door
het houden van lokale bijeenkomsten worden versterkt. (zie bijlage 2:
communicatieplan RIEC 2012).
4.4

Vergroten analysecapaciteit

Het RIEC HHM loopt intern tegen de grenzen van haar (analyse) capaciteit
aan. Vooral de capaciteitsdruk op de inzet van de misdaadanalist, de
informatie rechercheur en de informatie coördinator wordt als te groot ervaren.
Hoewel uitbreiding van capaciteit op die functionaliteiten in het inrichtingsplan
2012 is voorzien heeft het RIEC hiernaast nog een aantal andere zaken in
gang gezet. De belangrijkste daarvan is dat bezien wordt hoe de kwalitatieve
en kwantitatieve personele inzet van de betrokken partners op casusniveau
vergroot kan worden. Daartoe zal onder meer van de deelnemers aan RIECthemawerkgroepen worden gevraagd actief in casusoverleggen en –analyses
te participeren.
4.5

Burgemeestersconferentie

Op 18 april organiseert het RIEC een burgemeestersconferentie
Haaglanden/Hollands Midden. Het doel is om de informatiepositie van de
burgemeesters te versterken. Het middagdeel zal specifiek gaan over het
thema mensenhandel.
4.6

Overige projecten regionaal

Op lokaal en regionaal niveau is het RIEC bezig met diverse casus. De leden
van het informatieoverleg hebben een totaaloverzicht op casusniveau. Verder
heeft iedere gemeente zicht op de eigen casus.
Daarnaast is het RIEC bezig met verschillende onderwerpen die zich meer
richten op het verkrijgen van inzicht en van het ontwikkelen van
bewustwording van diverse aspecten van georganiseerde criminaliteit.
Hieronder geven wij u inzicht in die projecten.
Inventarisatie escortbranche
In de periode november 2011 – januari 2012 zijn alle op het internet
aangeboden escort-activiteiten in de regio Haaglanden/Hollands Midden door
het RIEC gemonitord. Een overzicht van de aangeboden diensten wordt aan
de burgemeesters in de regio aangeboden. Een van de medewerkers van het
RIEC maakt een nadere analyse van de mate van bewustzijn van gemeenten
op dit vlak en van de mogelijke risico’s op mensenhandel die hier achter schuil
gaan.
Chinese Wellnessbranche
Analyse door het RIEC van de aanpak van de Chinese Wellnessbranche heeft
geleid tot het inzicht dat aanpak van deze branche over een andere boeg moet
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worden gegooid om effectief te kunnen zijn: meer focus op arbeidsuitbuiting in
plaats van op sexuele uitbuiting. Effectieve handhaving zal worden
georganiseerd in de vorm van een regionaal interventieproject.
Growshops
Het RIEC heeft ten behoeve van de werkgroep hennep een overzicht gemaakt
van alle growshops in de regio. Als vervolg daarop wordt nu door het RIEC
een ranking gemaakt op basis van antecedenten, bekende omzet, de mate
van ondermijning en het vastgoedbezit van betrokkenen. Op basis van die
ranking zal de werkgroep een voorstel doen voor de aanpak van de top van
die lijst.
Vastgoedkaart
Samen met de Universiteit van Leiden wordt gewerkt aan een regionale
vastgoedfraudekaart. Getracht wordt om per thema (hennep, witwassen,
mensenhandel) relevante risicoindicatoren te noemen en zo via verschillende
clusters van risicoindicatoren een beeld te leveren van gebieden waarop we
voor bepaalde thema’s speciaal onze aandacht zouden moeten vestigen.
Ondersteuning WBP en regionale Bibob-beleidslijn
Duthler Associates is een traject gestart om in alle gemeenten in de regio de
randvoorwaarden op orde te brengen. Dat wil zeggen dat gemeenten hierna
privacyproof zijn (dat wil zeggen voor de informatie die zij delen in RIECverband voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Verder ondersteunt Duthler bij de totstandkoming van een regionale Bibobbeleidslijn.
Motorclubs
De aanpak van “outlawbikers” heeft recent hogere prioriteit gekregen bij het
OM en de politie. Ook het lokale bestuur, de Belastingdienst, het LIEC
(Landelijk Informatie en Expertisecentrum) en de RIECs (Regionale Informatie
en Expertisecentra) zijn hierbij actief betrokken. Deze partijen zijn intensief aan
de slag om deze problematiek een halt toe te roepen. Het LIEC coördineert de
activiteiten van de RIECs. Wij vragen gemeenten met een vestiging van één
van deze clubs om de informatie die er in de gemeente aanwezig is over deze
clubs, om zo tot een totaalbeeld te komen. Verder worden alle instrumenten
die verschillende partners hebben om op te treden geïnventariseerd.
4.7

Analyses en onderzoeken leiden tot resultaten

Als laatste maar daarom zeker niet het minst belangrijke zal vanuit het RIEC
HHM of onder supervisie van een van de themawerkgroepen diverse
casusanalyses en onderzoeken worden opgezet en begeleid. Vanuit deze
werkgroepen worden de volgende activiteiten ontplooid.
Werkgroep georganiseerde hennepteelt:
Vanuit de werkgroep zal een bestuurlijk advies worden gegeven met de
bedoeling dat de in ieder geval 80% van de coffeeshops één keer dit jaar
integraal worden gecontroleerd. Dit jaar zullen er ten minste drie casussen, via
de werkgroep hennep voor analyse, veredeling en advisering door het RIEC
aan het informatieoverleg worden aangeboden. Daarnaast hebben
veiligheidspartners steeds meer zorgen om de overlast en gevaren van
“drugsrunners” en de “straathandel” . Daarom zullen vanuit de werkgroep op
deze fenomenen integrale handhavingsacties worden gestimuleerd.
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Er vindt een analyse naar de omvang, ontwikkeling en rol van growshops in de
georganiseerde hennepteelt. Vanuit het perspectief van “duurzaam
tegenhouden” zal de werkgroep een bestuurlijke notitie opstellen met
aanbevelingen voor een effectieve handhaving van de growshops.
Ook zullen vanuit de werkgroep initiatieven worden ontplooid met als doel dat
er eind 2012 een regionaal eenduidige aanpak van georganiseerde
hennepteelt is afgesproken.
Werkgroep vastgoedfraude en misbruik van vastgoed:
Naast de begeleiding van het onderzoek dat in samenwerking met de
Universiteit Leiden (Instituut voor Strafrecht & Criminologie) zal worden
gedaan naar indicatoren van vastgoedfraude, zullen door de door de
deelnemende partners casus worden aangedragen, waarbij het de taak van de
werkgroep is:
Op basis van de door de individuele partners aangedragen informatie te
bezien of in de concrete situatie een of meer maatregelen kunnen worden
toegepast en zo ja, welke maatregel (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk, fiscaal
of een combinatie daarvan) in voorkomend geval het meest geëigend is.
Indien de casus zodanig complex is, dat dit de mogelijkheden van de
werkgroep overstijgt, legt de voorzitter de betreffende casus voor aan het
Informatieoverleg met het verzoek de mogelijkheid te bezien of de betreffende
casus aan het RIEC voor analyse kan worden overgedragen.
De werkgroep streeft ernaar om per vergadering minimaal twee nieuwe casus
te bespreken en op jaarbasis minimaal drie casus voor te dragen aan het
Informatieoverleg
Te bezien of op basis van de ingebrachte casus bepaalde trends kunnen
worden onderscheiden en te bezien of hierover een advies c.q. signaal aan de
hiervoor in aanmerking komende instantie(s) moet worden uitgebracht c.q.
moet worden afgegeven.
Werkgroep mensenhandel:
Vanuit de themawerkgroep Mensenhandel worden in 2012 de volgende
activiteiten ontplooid:
Casuïstiek
Aan partners wordt in de vorm van een werkgroep een informatieplatform
geboden om casus in te brengen. De bedoeling is om ook hier komend jaar de
partners te stimuleren casus aan te brengen en na het delen van die informatie
tot een gezamenlijke aanpak van casus te komen.
Proeftuin malafide uitzendbureaus
Vanuit de werkgroep draait de proeftuin malafide uitzendbureaus. Hierbij is de
bedoeling om in kaart te brengen welke stappen een ondernemer dient te
nemen om een dergelijk uitzendbureau op te zetten, personeel te werven,
werkplekken te werven etc. In de afgelopen periode is hier door
werkgroepleden input op gegeven. Aan de hand van de in kaart gebrachte
processtappen kan bekeken worden welke barrières door welke partners
opgeworpen kunnen worden. Hiervoor wordt een aantal casus (aan de hand
van M-meldingen) in de werkgroep geanalyseerd.
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Onderzoek Escortservices in de Regio
Vanuit RIEC HHM wordt een onderzoek uitgevoerd naar de escortservices die
binnen de regio geleverd worden. De onderzoeksresultaten kunnen zeer
relevant zijn voor de werkgroep, en kunnen aanleiding geven tot het doen van
vervolg onderzoek. Een stagiaire zal in haar afstudeerscriptie uitgaan van de
onderzoeksresultaten van het escortonderzoek. Op basis daarvan zal zij
onderzoek doen naar het bewustzijn van gemeenten m.b.t. het leveren van
escortservices binnen de eigen gemeente.
Werkgroep handhavingsknelpunten:
In de werkgroep handhavingsknelpunten is gesproken over onderwerpen die
in 2012 binnen de werkgroep behandeld worden en als basis dienen voor de
casuïstiek. Hierbij is er op gelet dat de onderwerpen te scharen zijn onder de
definitie van handhavingsknelpunten uit het convenant. Het specifiek
benoemen van de onderwerpen is noodzakelijk voor het rechtsgeldig delen
van informatie.
De gekozen onderwerpen – met instemming van de stuurgroep – zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

prostitutie (niet vallend onder mensenhandel)
woonwagencentra
horeca, met daaronder vallend exploitatie van speelautomaten en
internetgokken vanuit horecagelegenheden
bedrijven terreinen
motorclubs
cashconverters, gruthokkers en heling
financiering/sponsoring van sportclubs
verzameladressen

De werkgroep maakt een tweedeling in passieve en actieve onderwerpen. De
actieve onderwerpen zijn sportclubs en verzameladressen. Voor deze
onderwerpen gaat de werkgroep actief op zoek naar een verbetering van de
informatiepositie en waar mogelijk de behandeling van concrete casus. De
andere onderwerpen zijn passieve onderwerpen. Bij deze onderwerpen zal
niet actief gezocht worden, maar voor de casus die binnenkomen, is de
werkgroep het platform om deze op te pakken.
Dat zal moeten leiden tot:
- het behandelen/analyseren van twintig casus
- het opwerken en behandelen van vijf RIEC zaken
- het terugbrengen van vijf zaken naar lokale overleggen alwaar behandeling
door één of twee van de partners gezamenlijk wordt opgepakt.
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Bijlage 1

Samenvatting werkwijze RIEC op casusniveau

Het RIEC ondersteunt het samenwerkingsverband bij de uitwisseling van
informatie en het bieden van inzicht in elkaars mogelijkheden in het kader van
een integrale aanpak (de RIEC-analyse). Het RIEC ondersteunt gemeenten en
provincie in een drietal stappen. Andere partners kunnen ook zelfstandig
casus inbrengen in het kader van stap 3, de integrale aanpak.
1. Vanuit de rol van expertisecentrum bestuurlijke aanpak
In een concrete casus kijkt het RIEC eerst of zij de gemeente/provincie kan
helpen bij de handhaving van regelgeving die samenhangt met de aanpak van
ondermijnende criminaliteit. Denk daarbij aan handhaving van een
exploitatievergunning na een schietincident, het sluiten van een dealpand,
handhaving bestemmingsplan enzovoort. Dit kan altijd. Er hoeft geen
verbinding te zijn met de thema’s van het convenant en er wordt in dit geval
geen extra informatie opgevraagd bij politie, Belastingdienst of andere RIECpartners.
Lost dit het probleem op?
Zo ja: einde casus
Zo nee: stap 2.
2. Vanuit de rol van informatiecentrum bestuurlijke aanpak
Als stap 1 onvoldoende aanknopingspunten biedt om een probleem op te
lossen gaan we de volgende vragen beantwoorden:
a. Is er sprake van de investering van crimineel vermogen en/of
b. Vinden er door een subject of vanuit een object criminele
activiteiten plaats op één van de RIEC-thema’s?
In deze fase wordt naast de informatie van de gemeente ook die uit open
bronnen en de relevante gesloten bronnen geraadpleegd.
Zo ja: einde casus.
Zo nee: Kan de gemeente de wet Bibob toepassen?
Zo ja: daarbij ondersteunen en einde casus.
Zo nee: integrale aanpak.
3. Integrale aanpak
Analyse: welke partners kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem
vanuit een integrale benadering. Wij bespreken deze casus in de meest
betrokken werkgroep en in ons advies beschrijven wij welke middelen ons
inziens kunnen worden ingezet en in welke onderlinge samenhang. We doen
dat in een preweegdocument voor het informatieoverleg.
Vanuit de partners kunnen in deze fase ook vragen worden ingebracht,
waarvan zij menen dat er sprake is van de investering van crimineel vermogen
en/of waarvan zij denken dat er door een subject of vanuit een object criminele
activiteiten plaatsvinden op één van de RIEC-thema’s. Ook hier geldt dat zij
het probleem niet alleen met eigen middelen kunnen oplossen.
4. Uitvoering van het advies
Uiteindelijk zijn de partners zelf verantwoordelijk voor de aanpak. Adviezen
van het RIEC worden altijd besproken in het informatieoverleg en daar wordt
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ook een aanzet gegeven voor het vervolg op het advies. Daar wordt besloten
wie van de samenwerkende partners een projectleider levert voor de
vervolgaanpak.
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Bijlage 2

Communicatieplan RIEC HHM 2012

De georganiseerde criminaliteit maakt vrijwel altijd gebruik van plaatselijke
infrastructuren en faciliteiten. Dat geldt op dit moment in het bijzonder voor
hennepteelt, vastgoedcriminaliteit en mensenhandel. Er zijn immers
huisvesting, ‘personeel’ en diensten nodig om de criminele activiteiten uit te
kunnen voeren. Daarnaast zijn dergelijke criminaliteitgroeperingen altijd op
zoek naar manieren om crimineel vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door
te investeren in vastgoed. Bij aankoop van vastgoed maakt een crimineel
onder meer gebruik van de diensten van een notaris, advocaat, taxateur en
een bank. Het grote gevaar van deze lokale inbedding is dat onder- en
bovenwereld zich ongemerkt vermengen. Het tegengaan van deze
vermenging is een belangrijke taak voor het openbaar bestuur.
Provincies en gemeenten hebben de beschikking over belangrijke bestuurlijke
instrumenten voor het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. In de
praktijk werden diverse knelpunten gesignaleerd die de toepassing van deze
bestuurlijke instrumenten in de weg staan. Het ministerie van Veiligheid en
Justitie wil deze knelpunten wegnemen door de inrichting van Regionale
Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), die als informatieknooppunt en
expertisecentrum gaan optreden voor alle aangesloten provincies, gemeenten,
het OM, politie, de bijzondere opsporingsdiensten, Belastingdienst en andere
(semi) overheden. Samen met de versterking van preventie, controle,
opsporing en vervolging moet dit leiden tot een krachtiger bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit.
Positionering RIEC
Voor de samenwerking tussen de partners en het RIEC is onderling
vertrouwen en bereikbaarheid cruciaal. Het RIEC profileert zich als een
betrouwbaar, servicegericht en onmisbaar orgaan in de bestuurlijke aanpak
van georganiseerde criminaliteit.
Het (communicatie)probleem spitst zich toe op de volgende punten:
• De partners kennen het RIEC onvoldoende. Ze weten niet wat het
RIEC doet en wat hun meerwaarde is.
• Er wordt nog te weinig informatie gedeeld. Hiervoor zijn een aantal
redenen:
o bij de partners is angst om informatie te delen. Het RIEC wordt
gezien als een interne concurrent;
o angst bij justitiële partijen om de bestuurlijke partijen te
betrekken, omdat ze bang zijn dat er niet zorgvuldig
omgesprongen wordt met vertrouwelijke informatie;
o het onderlinge vertrouwen in kennis en kunde is onvoldoende
aanwezig.
• Door de onbekendheid en de houding t.o.v. het RIEC betrekken
partners het RIEC nog te weinig bij concrete casussen. Ze geven
signalen van georganiseerde criminaliteit nog te weinig door.
1 - Kennis over het RIEC vergroten.
De algemene kennis over RIEC vergroten door met name kort, bondig en
duidelijk te verwoorden wat de doelen, taken, werkwijze van het RIEC zijn. Ga
specifiek in op hoe het RIEC met vertrouwelijke informatie om gaat en wat de
meerwaarde van het RIEC is. Vermijd ambtelijk taalgebruik en jargon.
Beschrijvingen van concrete casussen werken goed. Ze spreken tot de
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verbeelding en sluiten aan op de praktijk van alle dag. Zet de volgende
middelen in:
• website RIEC (www.riec.nl);
• corporate brochure;
• factsheet werkwijze RIEC;
• veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ’s);
• algemene presentatie over het RIEC;
• noemen van het RIEC in vakbladen;
• uitleg van RIEC medewerkers.
• ambassadeurs; bijvoorbeeld een burgemeester of een gemeentelijke
beleidsambtenaar die gaat over openbare orde en veiligheid.
2 - Het verbeteren van het vertrouwen in het RIEC.
Bij het vergroten van het vertrouwen in het RIEC is het bouwen van relaties
cruciaal. Als netwerkorganisatie moeten de medewerkers een persoonlijk
netwerk opbouwen per onderwerp. Wees de spin in het web en win het
vertrouwen door:
• het netwerk regelmatig te bezoeken en aanwezig te zijn bij overleggen
en andere evenementen en bijeenkomsten van het netwerk;
• het netwerk beschikbaar te stellen aan de partners; als een gemeente
met een bepaalde vraag of dilemma zit moeten ze via de RIEC
medewerker in contact kunnen komen met iemand die ze verder kan
helpen;
• informatie en kennis te bundelen en toegankelijk te maken; voor
gemeenten is het onmogelijk om alle informatie bij te houden. Het
RIEC geeft informatie, ‘best practises’ etc op een presenteerblaadje;
• bereikbaar te zijn en snel te reageren op vragen en verzoeken;
• hulp en ondersteuning aan te bieden;
• bruikbaar en toepasbaar advies te geven. Wees praktisch, kort en
bondig.
Mediabeleid
De uitdaging voor het RIEC is om zijn bestaansrecht aan te tonen. Dit vindt
met name plaats buiten het oog van het algemene publiek en de media.
Betrokken partijen moeten het RIEC als onmisbare, behulpzame en
deskundige partner gaan zien. Daarom zal het RIEC niet proactief de
algemene media gaan opzoeken. Verwacht wordt dat de partners de
contacten met de media voor hun rekening nemen. Veel van de partners zijn
namelijk reeds bekende afzenders. Hierdoor komt het RIEC minder als
bedreiging over. Het RIEC moet echter wel regelmatig verschijnen in de
vakbladen m.b.t. veiligheid, bestuurlijke aanpak en justitiële onderwerpen.
Alle uitingen van het RIEC zijn te herkennen aan de huisstijl (logo, lettertype,
kleuren).
Awareness RIEC-onderwerpen
Het RIEC HHM richt zich specifiek op: mensenhandel, georganiseerde
hennepteelt, vastgoedfraude, expertisecentrum BIBOB (Wet Bevordering
Integriteitbeoordelingen Openbaar Bestuur) en handhavingknelpunten
(vrijplaatsen).
Deze onderwerpen kunnen nog beter onder de aandacht worden gebracht bij
de partners. Signalen die duiden op georganiseerde criminaliteit binnen de
gemeentegrenzen zijn niet altijd even duidelijk. Er bestaat ook het idee dat de
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georganiseerde criminaliteit zich m.n. concentreert in de grote steden en dat
de aanpak veel geld, tijd en capaciteit gaat kosten voor de gemeentelijke
organisatie. Er is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Er zijn dus meerdere
redenen, die niet alleen door communicatie weg te nemen zijn.
Het RIEC moet uitleggen waarom het belangrijk is bepaalde problemen aan te
pakken en wat de risico’s zijn als gemeenten dit niet doen. Daarnaast moeten
ze kort en bondig advies geven over de bestuurlijke aanpak en hulp en
ondersteuning aanbieden. Het RIEC moet dit per onderwerp uitwerken. De
volgende middelen kunnen hierbij helpen:
• beschrijving concrete casussen uit andere gemeenten + uitleg over de
aanpak;
• factsheet en presentaties over de aanpak;
• draaiboeken, middelen, voorbeeld brieven, besluiten, etc. (‘best
practice’);
• veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ’s);
• kennis-/netwerkbijeenkomsten, zoals kennistafels en roadshows;
• het geven van cursussen en opleidingen;
• bundel informatie & kennis en maak die makkelijk toegankelijk;
• het RIEC advies moet makkelijk toepasbaar en bruikbaar zijn.
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A.20
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Aanbesteding accountant
2012-2015

Opgesteld door:

E. Breider
(concerncontroller)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

A.20

Bijlage(n):

--

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Doel
Het doel van deze notitie is het informeren over het in gang zetten van de aanbesteding voor een
accountant voor de jaren 2012-2015.
Achtergrondinformatie
1
Het AB benoemt de accountant voor een periode van vier jaar . Op grond van deze bepaling is een
benoeming voor de jaren 2011 t/m 2014 aan de orde. In het kader van de vorming van de
veiligheidsregio/regionalisering van de brandweer verlengde het AB eerder de toen geldende termijn
2
met de dienstjaren 2010 en 2011 . In het besluit was opgenomen dat in 2011 aanbesteed zou worden
voor de jaren 2012-2015. Deze staat vermeld op de bestuurlijke actiepuntenlijst.
De aanbesteding wordt binnenkort in gang gezet om een accountant te kunnen benoemen voor het
starten van de reguliere interim-controle in het najaar 2012. In dit kader zijn de volgende
aandachtspunten met de bestuurders gedeeld in het recent gehouden portefeuilleoverleg:
1. Gezien de omvang van de kosten over vier jaar behoeft er niet Europees te worden aanbesteed.
Er geldt wel een nationale procedure door publicatie op de aanbestedingskalender en onze
website.
2. Uitgangspunt is dat de directeur Veiligheidsregio Hollands Midden binnen het hem gegeven
mandaat overgaat tot vaststelling van het aanbestedingsdocument dat kan worden gezien als het
programma van eisen op grond waarvan ondermeer uitsluiting, selectie en gunning plaats vindt.
De bestuurlijk relevante aspecten zoals de ervaringen die een accountant heeft in het publieke
domein en de prijsstelling komen (vanzelfsprekend) terug in het programma van eisen.
3. Bij de aanbestedingsprocedure moet helder zijn welke partijen worden uitgenodigd om een
aanbieding uit te brengen. Hierbij wordt in principe gedacht aan maximaal vijf partijen met in ieder
geval BDO (met vestigingen in Alphen aan den Rijn en Leiden), Deloitte Accountants B.V., Ernst &
Young en KPMG (alle drie met vestiging in Den Haag). Daarnaast wil de VRHM oog hebben voor
kleinere in het werkgebied opererende organisaties. De selectiecommissie zal hieraan een vijfde
partij toevoegen.
4. In het aanbestedingsdocument wordt opgenomen wie zitting hebben in die selectiecommissie. De
selectiecommissie wordt gezien de expertise, rollen en verantwoordelijkheden samengesteld uit:
a. als voorzitter: directeur Veiligheidsregio Hollands Midden;
b. als secretaris: de controller van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
c. als leden: de directeur Middelen en de teamleider centrale inkoop van de Veiligheidsregio
Hollands Midden.

1
2

Op basis van Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden, besluit AB 10-02-2011
Besluit AB van 29-06-2009

1

Vervolgtraject
Het aanbestedingstraject is gericht op afronding in het AB van 8 november 2012. De aanbesteding is
een formele aangelegenheid van de VRHM. In de planning wordt hiermee rekening gehouden. Het
veronderstelt dat de aanbesteding zelf op 1 september 2012 geheel afgerond is. Gezien het belang
wordt de voortgang in de aanbesteding periodiek gemeld in de actiepuntenlijsten van VD, DB en AB.

2

A.21
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Deelname bestuurlijke
adviescommissies GHOR en
Brandweer van het
Veiligheidsberaad

Opgesteld door:

P. Kessels
(Veiligheidsbureau)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 maart 2012

A.21

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

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

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 26 februari jl. besloten:
1.
de portefeuillehouder GHOR, de heer S. Schelberg, aan te wijzen als vertegenwoordiger in de
bestuurlijke adviescommissie GHOR van het Veiligheidsberaad;
2.
de portefeuillehouder Brandweer, de heer G-J. Kats, aan te wijzen als vertegenwoordiger in
de bestuurlijke adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad.
Het landelijk Veiligheidsberaad laat zicht adviseren door drie bestuurscommissies: Brandweer, GHOR
en Informatievoorziening. De bestuurscommissies zijn ingesteld om het Veiligheidsberaad te
adviseren over een kolom of aspecten van de veiligheidsregio’s. In de bestuurscommissie
Informatievoorziening (BC IV) zijn alle veiligheidsregio’s vertegenwoordigd; in de beide andere
bestuurscommissies niet, maar circa tien veiligheidsregio’s.
De bestuurscommissies zijn onlangs geëvalueerd. Om het draagvlak te verhogen voor de advisering
vanuit de bestuurscommissies en alle veiligheidsregio’s te betrekken bij belangrijke onderwerpen die
in het Veiligheidsberaad worden behandeld, heeft het Veiligheidsberaad ermee ingestemd de
bestuurscommissies Brandweer en GHOR uit te breiden en alle 25 veiligheidsregio’s te vragen een
vertegenwoordiger af te vaardigen. Voorts is besloten dat de naam van de bestuurscommissies zal
worden veranderd in - bestuurlijke – adviescommissie.
De aanwijzing van de vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio Hollands Midden sluit aan bij de
portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur.

3. Implementatie en communicatie
n.v.t.

4. Bijlagen
1.

Brief Veiligheidsberaad en vergaderschema 2012.
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