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2. Besluit
1. In afwijking van het besluit van het Algemeen Bestuur van 10 november 2011 akkoord te gaan
met aanschaffing van het geautomatiseerde belsysteem “OOV-alert” in plaats van het destijds
geadviseerde belsysteem ’Nerve Centre”.
2. De jaarlijkse meerkosten van de aanschaffing van het belsysteem “OOV alert” ad €158,- te
verwerken in de inwonerbijdrage.

3. Toelichting op het besluit
Inleiding
Op 10 november 2011 besloot het AB onder andere ter vervanging van het huidige belsysteem
“Communicator” akkoord te gaan met aanschaf van een nieuw geautomatiseerd belsysteem, “Nerve
Centre”.
Naar de kennis van toen bestond er slechts een keuze tussen twee systemen. In december 2011
bleek de werkgroep dat er sinds korte tijd nog een derde systeem op de markt was, te weten het
systeem “OOV-alert”, ontwikkeld door de Orcagroep.
Dit gegeven was aanleiding om dit nieuwe systeem te vergelijken met de twee ons reeds bekende
systemen. In dat kader heeft dit systeem “meegedraaid” in de aanbestedingsprocedure en zijn
hierover referenties ingewonnen bij bestaande gebruikers, zoals de meldkamer Noord Nederland, die
het systeem sinds 1 januari jl in gebruik heeft.
Al snel ontstond de indruk dat dit nieuwe systeem beter zou kunnen voldoen aan het programma van
eisen dan de andere twee systemen.
Tijdens de bijeenkomst van het DB van 26 januari 2012 bent u door de coördinerend functionaris over
deze ontwikkelingen geïnformeerd.
Nu het offertevergelijkingstraject is afgerond blijkt deze verwachting inderdaad te kloppen en daarom
wordt nu voorgesteld om af te zien van de voorgenomen aanschaf van Nerve Centre en akkoord te
gaan met aanschaffing van het systeem OOV-alert.
De investeringskosten van het nu voorgestelde belsysteem ”OOV-alert” liggen nagenoeg gelijk met
het systeem “Nerve Centre”.
Los hiervan biedt het systeem OOV-alert een aantal aanzienlijke voordelen (o.a. op gebied van
minder arbeidsintensief beheer).

4. Kader
Wat willen we bereiken?
Een snelle en adequate alarmering van de functionarissen in de gemeentelijke crisisorganisatie ten
tijde van een (dreigende) calamiteit.

5. Consequenties
Financieel
Op 10 november 2011 is door het Algemeen Bestuur besloten tot de aanschaf van een nieuw
belsysteem.
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De jaarlijkse lasten voor het oude belsysteem “Communicator” bedroegen € 14.600,- . De jaarlijkse
lasten van aanschaf van een nieuw belsysteem (Nerve Centre) lagen €6.200,- hoger. Het Algemeen
Bestuur stemde op 10 november 2011 in met het voorstel tot verhoging van het jaarlijkse budget tot
een bedrag van € 20.800,- , zodat de meerkosten als gevolg van de aanschaf van een beter
functionerend nieuw geautomatiseerd belsysteem in de begroting afdoende leken te zijn gedekt.
Maar omdat, bij nader inzicht, de voorkeur is gevallen op een ander belsysteem, is deze
budgetverhoging van november jl. net niet hoog genoeg om de aanschaf van dit systeem te kunnen
dekken.
De jaarlijkse lasten van het systeem OOV alert liggen namelijk €158,- hoger dan van het systeem
Nerve Centre. Gelet hierop wordt voorgesteld de begroting aan te passen met dit bedrag.

De jaarlijkse afschrijving van het automatische belsysteem OOV-alert is:

Aanschaf “OOV alert” € 70.448,-. Afschrijving in vier jaar = jaarlijks:
BTW 19%
Totaal

€ 17.612,€ 3.346,€ 20.958,-

Eerder vastgesteld budget in het AB
Tekort per jaar

€ 20.800,€
158,-

In vergelijking met het AB besluit van november 2011 ontstaat er door de wijziging van het aan te
schaffen belsysteem een overschrijding van € 158.- per jaar. Door te besluiten ook dit bedrag te
verwerken in de jaarlijkse inwonerbijdrage, kan hiervoor dekking worden verkregen.

6. Aandachtspunten en risico’s
Bij het niet tijdig nemen van een besluit bestaat het risico dat bij een incident het huidige
geautomatiseerde belsysteem onbruikbaar blijkt waardoor de gemeentelijke crisisorganisatie niet
tijdig en adequaat wordt gealarmeerd.

7. Implementatie en communicatie
Daadwerkelijke aanschaf van het systeem, instructie aan degenen die er mee moeten werken en
informatie aan de te alarmeren personen.

8. Bijlage
Offerte van het belsysteem OOV-alert van de Orcagroup.

9. Historie besluitvorming
Eerdere behandeling in Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur besloot op 27 januari 2011:
1.
De financiën in het document nader te bezien;
2.
De variant waarin gebruik wordt gemaakt van een pager voor alle gemeentelijke
sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie nader uit te werken;
3.
Het aangepaste voorstel in een volgend DB in te brengen.
Ad1)
Ad2)

Ad3)

In hoofdstuk 5 is de financiële paragraaf geactualiseerd.
In hoofdstuk 3 is de variant uitgewerkt voor een pager voor alle gemeentelijke
sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie. Beschreven zijn de drie mogelijkheden,
belboom, belsysteem en paging.
Conform.

Het Dagelijks Bestuur besloot op 21 april 2011;
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1.

2
3
Ad1)
Ad2)
Ad3)

De Coördinerend functionaris te verzoeken de cruciale functies in de gemeentelijke
crisisorganisatie te definiëren (‘minimale hoofdstructuur’) die middels pager gealarmeerd
moeten worden en deze te checken bij de gemeenten;
Voor deze minimale hoofdstructuur scenario’s en protocollen te ontwikkelen
Voorstellen opnieuw in te brengen in het DB
In paragraaf 3.2.2 van het advies staat een overzicht van cruciale functies. Dit overzicht is uit
de steekproef bij zes gemeenten opgemaakt.
Op pagina 13 ‘verloop alarmering pager’ staan beschreven een protocol en een scenario.
Conform.

Het Dagelijks Bestuur besloot op 8 september 2011, na kennisname van het advies van de werkgroep
Interne Alarmering d.d. 16 augustus 2011, het Algemeen Bestuur voor te stellen:
1. Over te gaan tot vaststelling van een uniforme en eenduidige wijze van alarmering van de
(cruciale) eerstelijns functies (zie bijlage 1 in het advies) in de gemeentelijke crisisorganisatie door
de Gemeenschappelijke Meldkamer middels paging;
2. De alarmering van de tweede-, derde- en vierdelijns functies in de gemeentelijke crisisorganisatie
te laten plaatsvinden via een (vernieuwd) geautomatiseerd belsysteem;
3. Het huidige sterk verouderde geautomatiseerde belsysteem (Communicator) te vervangen door
aanschaffing van het systeem ‘Nerve Centre’ en de kosten hiervan om te slaan over de
gemeenten (dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage van €0,0082 per inwoner).

Het Algemeen Bestuur besloot op 10 november 2011, na kennisname van het advies van de
werkgroep Interne Alarmering d.d. 16 augustus 2011:
1. Over te gaan tot vaststelling van een uniforme en eenduidige wijze van alarmering van de
(cruciale) eerstelijns functies (zie bijlage 1 in het advies) in de gemeentelijke crisisorganisatie door
de Gemeenschappelijke Meldkamer middels paging;
2. De alarmering van de tweede-, derde- en vierdelijns functies in de gemeentelijke crisisorganisatie
te laten plaatsvinden via een (vernieuwd) geautomatiseerd belsysteem;
3. Het huidige sterk verouderde geautomatiseerde belsysteem (Communicator) te vervangen door
aanschaffing van het systeem ‘Nerve Centre’ en de kosten hiervan om te slaan over de
gemeenten (dit betekent een verhoging van de inwonerbijdrage van €0,0082 per inwoner).

De Veiligheidsdirectie besloot op 19 maart 2012, na kennisname van het advies van de werkgroep
Interne Alarmering:
1.
Akkoord te gaan met aanschaffing van het geautomatiseerde belsysteem “OOV-alert” in plaats
van het destijds geadviseerde belsysteem ’Nerve Centre”.
Het Dagelijks Bestuur besloot op 19 april 2012, na kennisname van het advies van de werkgroep
Interne Alarmering het Algemeen Bestuur voor te stellen:
1.
Over te gaan tot vaststelling van ‘In afwijking van het besluit van het Algemeen Bestuur van 10
november 2011 akkoord te gaan met aanschaffing van het geautomatiseerde belsysteem
“OOV-alert” in plaats van het destijds geadviseerde belsysteem ’Nerve Centre”.
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Management samenvatting

Gemeenschappelijke Meldkamer

Via
Pager

Burgemeester
en/of
MOV’er

Cruciale functies
Gemeentelijke
crisisorganisatie

Gehele
Gemeentelijke
crisisorganisatie

Gemeentelijke
crisisorganisatie

Via Belboom

Via Belsysteem

Huidige systeem
onbetrouwbaar

Nieuw systeem

Nerve Centre

Communicator

= Huidige situatie

= Mogelijkheden voor vernieuwing
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Samenvatting belboom versus automatisch bellen
Er zijn twee mogelijkheden om te alarmeren, namelijk middels een zogenoemde belboom en
geautomatiseerd. De meest voor de hand liggende vormen van geautomatiseerd alarmeren zijn: een
belsysteem en pagers.
In tabel 1 staan de voor- en nadelen weergegeven van handmatige en geautomatiseerde alarmering.
Een automatisch systeem kan meerdere personen tegelijk alarmeren en is daardoor veel sneller.
Inmiddels zijn burgemeester, locoburgemeester en nagenoeg alle ambtenaren rampenbestrijding
voorzien van een pager. Sinds 1 mei 2011 is gestart met de regionale piketfunctionarissen
communicatieadviseur Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en hoofd actiecentrum voorlichting. Deze
functionarissen zijn voorzien van een pager en worden vanaf GRIP 2 automatisch gealarmeerd.
Tabel 1
Methode
Criteria
1) Tijd alarmering/ snelheid
2) Betrouwbaarheid
3) Rapportages
4) Tijd voorbereiding
5) Gebruiksvriendelijkheid
6) Overige (gemak, nuttig)
7) Financiën

Handmatig

Belsysteem

Pager

--+
-+
--+
++

+
+
++
-+
+
+
+

++
++
-++
-+
-+
--

Toelichting op tabel 1:
1) Handmatig bellen is veel tijd voor nodig. Bij een belsysteem zijn circa 100 personen binnen 15
minuten gealarmeerd en bij een pager zijn circa 100 personen vrijwel direct gealarmeerd.
2) Handmatig alarmeren is mensenwerk. Dit maakt het minder betrouwbaar. Geautomatiseerd bellen
is beter betrouwbaar. Pager heeft als voordeel dat bij uitval telefonie de medewerkers gealarmeerd
kunnen worden. Door de beperkte hostdekking van de pager kan het voorkomen dat het
alarmeringssignaal niet alle pagers bereikt. Bijvoorbeeld als de gealarmeerde met zijn pager in een lift
staat.
3) Handmatig rapportages opmaken kan leiden tot fouten en kost extra tijd. Bij een belsysteem worden
automatisch overzichten aangeleverd. Bij gebruik van pagers is het niet mogelijk om automatisch
overzichten aan te laten leveren.
4) Bij een handmatige belboom en een automatisch belsysteem is voor het muteren van gegevens
veel tijd nodig in de voorbereiding. Pagers dienen eenmalig geprogrammeerd te worden en daarvoor
is veel minder tijd nodig in de voorbereiding.
5) Bij gebruik van een handmatige belboom wordt gewerkt met lijstjes en zal er handmatig een
inzetrapportage opgesteld moeten worden.
Bij gebruik van een belsysteem zullen gegevens gemuteerd worden. Het opstellen van
inzetrapportages verloopt automatisch.
Bij gebruik van een pager is het een extra apparaat voor de gebruiker.
6) Bij een belboom en belsysteem zijn de persoonlijke telefoongegevens vastgelegd. De gebruiker
heeft doorgaans zijn eigen mobiele telefoon bij zich. Bij een pager is de gebruiker verplicht om de
pager als extra apparaat bij zich te dragen.
Door de leidinggevende van de GMK is aangegeven dat er op dit moment onvoldoende formatie is om
te zorgen voor verdere afhandeling van de overige gealarmeerde functionarissen van de
gemeentelijke kolom. In de gemeentelijke kolom dient in de betrokken gemeente een functionaris zich
bezig te houden met het informeren van de functionarissen die zijn gealarmeerd middels de pager.
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7) Financieel overzicht 1
Belboom
Geen directe kosten.
Ambtelijke tijd nodig voor
alarmeren.
Uitgaande van een
uurloon a € 75,-

Belsysteem
Bij het gebruik van een nieuw
belsysteem voor 25
gemeenten zijn de jaarlijkse
exploitatiekosten circa
€ 18.400,- per jaar.

Pager
Bij het gebruik van pager zijn de
jaarlijkse exploitatiekosten € 80,- per
stuk.

Uitgaande van één
oefening a één uur per
jaar voor 25 gemeenten
Kosten: € 1.875,Gebruik van een belboom
is doorgaans meer tijd
nodig dan één uur.
Daarnaast is vaker
oefenen een pre.

Ambtelijke tijd is minimaal.

Geen afschrijving.

Afschrijving belsysteem over
vier jaar.

Uitgaande van 25 gemeentelijke
crisisorganisaties a 100 personen zijn
de jaarlijkse exploitatiekosten circa
€ 200.000,- per jaar.
1
Uitgaande van 13 cruciale functies
keer 25 gemeenten zijn 325 pagers.
325 keer € 80,- = € 26.000,Daarnaast is ambtelijke tijd nodig voor
het alarmeren van de overige leden in
de crisisorganisatie.
Afschrijving pager over drie jaar.

Oefenen kan onbeperkt
uitgevoerd worden.

Samenvatting Communicator versus Nerve Centre:
Het huidige belsysteem, de Communicator, is om verschillende redenen aan vervanging toe. Het
belsysteem heeft verschillende knelpunten in de software en de server is oud waardoor hij elk moment
kan crashen.
Er zijn voor een belsysteem om automatisch te alarmeren twee mogelijkheden, namelijk middels de
‘Communicator’ (ook wel bekent onder de naam Call Out) en “Nerve Centre”.
Om te komen tot een advies voor welk belsysteem te kiezen, zijn onderstaande punten vergeleken.
In tabel 2 zijn de voor- en nadelen weergegeven van de Communicator en Nerve Centre. Voor het
offertetraject is geen ander belsysteem voorhanden om mee te nemen in het aanbestedingstraject.
Tabel 2
Updaten

Communicator

Nerve Centre

Nieuw belsysteem

1) Beschikbaarheid systeem
2) Betrouwbaarheid
3) Licentiekosten
4)Tijd voorbereiding
5) Gebruiksvriendelijkheid
6) Implementatie
7) Service contract
8) SMS versturen
9) Financiën

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Toelichting op tabel 2:
1) De Applicatie van Nerve Centre kent een beschikbaarheid van 99,97%. De applicatie van de
Communicator kent een beschikbaarheid van 93%

1

Uitgaande van de volgende functionarissen: Gemeentesecretaris, informatiemanager BT,
informatiecoördinator TBZ, coördinator voorlichting TBZ, maximaal 8 procesverantwoordelijken en
ondersteuningsteam. Plaatsvervangers zijn niet meegeteld.
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2) Vanuit verschillende veiligheidsregio’s komen geregeld klachten over het gebruik van de
Communicator. Nerve Centre bleek bij navraag dat het systeem naar tevredenheid te functioneren.
3) De licentiekosten van ‘Nerve Centre’ zijn voordeliger, omdat deze slechts eenmalig betaald hoeven
te worden. De licentiekosten voor de Communicator blijven jaarlijks doorlopen.
4) Bij het updaten van de Communicator is het niet nodig om de huidige gegevens opnieuw in te
voeren. Bij het aanschaffen van Nerve Centre zullen gegevens opnieuw ingevoerd moeten worden.
5) Het werken met de Communicator wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Nerve Centre wordt als
gebruiksvriendelijk ervaren.
6) Nerve Centre is een nieuw systeem, waarvoor instructie nodig voor is.
7) Uit berekening blijkt dat het service contract van Nerve Centre voordeliger is.
8) Nerve Centre is voordeliger bij het aanschaffen van deze optionele mogelijkheid.
9) Vergelijking aanbiedingen van Nerve Centre en de Communicator zijn de kosten voor hardware,
software, installatie, opleiding en sms mogelijkheid berekend op basis van vier jaar.
Financieel overzicht 2
Nerve Centre

Communicator

Hard- en software
Installatie
Opleiding
SMS mogelijkheid

€ 27.840,€ 19.739,€ 1.800,€ 5.030,-

€ 55182.€ 3.640,€
0,€ 4.080,-

Totaal

€ 54.409,-

€ 62.902,-

Exploitatie jaarlijkse afschrijvingskosten
Rente geïnvesteerd vermogen a 4%
Onderhoudskosten

€ 54.409,- : 4 =
€ 13.602,€
544,€ 4.290,-

€ 62.902,- : 4 =
€ 15.725,€ 629,€ 9.060,-

Totaal

€ 18.436,-

€ 25.414,-

Financieel overzicht 3
Kosten per jaar
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Advies
Teneinde de alarmering van gemeentelijke crisisorganisaties zo goed mogelijk te laten functioneren
wordt geadviseerd om
A. te kiezen voor een geautomatiseerd systeem;
B. te kiezen voor een belsysteem;
C. te kiezen voor een handmatige alarmering als back-up.
D. Vaststellen van protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Hieronder worden de adviezen kort toegelicht:
A. Handmatig of geautomatiseerd?
Geautomatiseerd omdat de alarmeringstijd korter is en grote groepen in 1 keer gealarmeerd
kunnen worden.
B. Welke geautomatiseerde methode?
Een belsysteem omdat er zonder al te veel moeite, binnen korte tijd een grote groep personen
gealarmeerd kan worden waarbij de inzet opkomst direct duidelijk is. En omdat paging niet in
verhouding staat tot het, naar verwachting 1 keer per circa 5 à 10 jaar, alarmeren van een
medewerker uit een crisisorganisatie.
Indien men lokaal grote waarde hecht aan het ongestoord en snel kunnen alarmeren ten tijde van
een crisissituatie, kan men er voor kiezen om de medewerkers met cruciale functies of de gehele
gemeentelijke crisisorganisatie te voorzien van een pager. De extra kosten zijn dan voor de
betreffende gemeente. De consequentie is wel dat er lokaal een functionaris verantwoordelijk
gesteld moeten worden voor het informeren van de gealarmeerde gemeentelijke functionarissen.
C. Welk back-up systeem?
Indien het geautomatiseerd systeem uitvalt, zou als back-up het handmatig alarmeren ingezet
moeten worden. Een actuele belboom moet voorhanden zijn.
D. Vaststellen protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Bij grote calamiteiten kan het voorkomen dat de telefonie uitvalt c.q. ernstige hinder optreedt. Een
actuele adressenlijst moet voorhanden zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat het op dit moment niet haalbaar is om te komen tot een eenduidig
advies met betrekking tot de alarmering voor alle gemeentelijke crisisorganisaties. Er is sprake van
diversiteit in het alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisaties in de Veiligheidsregio Hollands
Midden. Daarom adviseert de werkgroep om de alarmering van tweede-, derde, en vierdelijns functies
naar keuze van de gemeente(n) te laten invullen. Wel dient ter vervanging van de ‘Communicator’ een
nieuw automatisch belsysteem aangeschaft te worden.

Financiële dekking
Het te dekken budget dient vanuit het programma brandweer doorgeschoven te worden naar het
programma oranje kolom. Bij de aanschaf van het belsysteem van Nerve Centre is een verhoging van
de inwonersbijdrage van € 0,0082 nodig.
Financieel overzicht 7
Inwonersbijdrage
De inwonersbijdrage oranje kolom gaat omhoog met

€ 0.0277

De inwonersbijdrage brandweer gaat omlaag met

€ 0,0195

Verhoging inwonersbijdrage:

€ 0,0082
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1. Inleiding
In de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een snelle en adequate alarmering van de onmiddellijk
bij de hulpverlening betrokken organisaties en personen van de gemeentelijke organisatie een
2
absolute noodzaak. Primaire alarmering van gemeentelijke sleutelfunctionarissen (burgemeester en
3
MOV-ers ) gebeurt door de gemeenschappelijke meldkamer (GMK). De verdere alarmering van de
interne gemeentelijke crisisorganisaties is een verantwoordelijkheid van de lokale medewerker
openbare orde en veiligheid (MOV’er). Deze functionaris alarmeert in de regel niet eerder dan dat
hij/zij contact heeft gehad met de burgemeester.
Voor de interne alarmering voor de overige functionarissen in de gemeentelijke crisisorganisatie wordt
binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘belboom’ en de
Communicator/ ‘Call Out’. De belboom is een handmatige procedure. De Communicator is een
geautomatiseerd systeem waarmee het mogelijk is om in korte tijd een grote groep personen te
alarmeren. Het technisch en functioneel beheer van de Communicator werd belegd bij de Regionale
Brandweer Hollands Midden. Diverse ervaringen hebben aangetoond dat de wijze van alarmeren door
middel van de Communicator niet altijd probleemloos verloopt.
In de aanloop naar de praktijktoets RADAR (2009) bleek dat het functionele beheer niet op orde was
en dat de technische ondersteuning bij storingen buiten kantooruren niet vlekkeloos verliep. Tijdens
de praktijktoets RADAR (2009) zijn onder andere twee problemen met het alarmeren naar voren
gekomen. De telefoonnummers van de functionarissen bleken niet volledig of actueel, waardoor een
tijdige alarmering niet mogelijk was. Daarnaast is gebleken dat het systeem vastliep door een storing
in de Communicator. Een ernstige vertraging van de interne alarmering van de betrokken gemeenten
was het gevolg.
Bovenstaande constateringen noodzaken tot verbetering van de interne alarmering. Onder leiding van
de coördinerend functionaris is een werkgroep Interne Alarmering ingesteld. De werkgroep heeft de
opdracht gekregen te komen met een advies tot verbetering van:
A. De bereikbaarheid van de burgemeesters, de MOV’ers en hun plaatsvervangers door de GMK
Hollands Midden in het geval van een calamiteit;
B. De waarborging van de interne alarmering van de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands
Midden, zodat de gemeentefunctionarissen op een adequate manier gealarmeerd kunnen
worden.
Ten aanzien van onderdeel A zijn inmiddels maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van de
burgemeesters, de MOV’er en hun plaatsvervangers te verbeteren. Hiermee is onderdeel A van de
bestuursopdracht afgerond. De uitwerking van advies B is te vinden in het voorliggende advies.

2
In dit rapport wordt bedoeld met sleutelfunctionarissen de burgemeester, de locoburgemeester, de MOV’er en plaatsvervanger
van de MOV’er.
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2. Werkwijze

2.1 Afbakening
De opdracht aan de werkgroep omvat twee onderdelen. Ten aanzien van onderdeel A zijn inmiddels
maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van de gemeentelijke sleutelfunctionarissen te
verbeteren. Vrijwel alle burgemeesters en MOV’ers zijn uitgerust met een pager. De GMK alarmeert
met behulp van een pager burgemeesters en MOV’ers gelijktijdig met de hulpdiensten. Hiernaast
worden de actuele bereikbaarheidsgegevens van de burgemeesters, MOV’ers en hun
plaatsvervangers periodiek gecontroleerd. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) zorgt
voor de coördinatie. Onderdeel B vraagt om uitwerking.
Bovenstaande maatregelen voorzien in een voldoende oplossing voor de actuele
bereikbaarheidsgegevens van de burgemeester en MOV’ers. Daarom richt het voorliggende advies
zich op de manier hoe de waarborging van de interne alarmering het beste kan plaatsvinden.

2.2 Aanpak
Om te inventariseren wat de behoefte binnen de regio is ten aanzien van de interne alarmering is een
aantal uitgangspunten opgesteld. Aan elke gemeente is gevraagd aan te geven welke uitgangspunten
als wens of als eis moet worden gesteld aan de manier van alarmeren. De uitkomst van deze
inventarisatie heeft geleid tot een eisen- en wensen lijst.
Op basis van de eisen en wensen lijst is gekeken welke manier van alarmeren het beste aansluit bij
de behoefte binnen de regio. Uit de eisen en wensen lijst is een aantal criteria te bepalen, zoals
snelheid en kosten. Om dit goed te kunnen beoordelen zijn verschillende manieren van alarmeren
beoordeeld. Hierbij is ook gekeken naar ervaringen in de Veiligheidsregio Haaglanden.
Gebleken is dat voornamelijk gebruik gemaakt wordt van twee systemen, deze sluiten het beste aan
bij de behoefte binnen de regio. De beheerders van deze systemen zijn uitgenodigd om de systemen
te presenteren en er zijn offertes aangevraagd. Op basis van deze informatie heeft een inhoudelijke
en financiële toetsing plaatsgevonden. Bij de keuze van een nieuw systeem wordt aandacht besteed
aan de kosten van investering en onderhoud zodat de regio niet meer voor onverwachte uitgaven
komt te staan. In hoofdstuk vijf wordt verder ingegaan op de financiële consequenties.
Ook is binnen de regio de wijze van alarmeren geïnventariseerd. Het blijkt dat niet enkel gebruik
gemaakt wordt van de Communicator (Call Out). De belboom wordt veel gebruikt als back-up voor de
Communicator. Een aantal gemeenten maakt enkel gebruik van een belboom. Deze informatie is
meegenomen in het onderzoek naar een beste manier van de interne alarmering. Hier volgt meer over
in het volgende hoofdstuk.
Dit heeft geleid tot een voorstel welke diverse malen is besproken (januari en april 2011) in het
Dagelijks Bestuur. Daarbij werd op dit voorstel niet definitief beslist omdat er aanvullende vragen
werden gesteld. De aanvullende vragen betroffen enerzijds de financiering van de aanschaf van een
nieuw geautomatiseerd belsysteem (vrijval van kosten van de huidige apparatuur bij de Brandweer) en
anderzijds de wens tot een nadere en eenduidige uitwerking van het begrip cruciale functies in de
gemeentelijke crisisorganisatie.
De genoemde besprekingen in het DB hebben geleerd dat er verschillende invalshoeken zijn voor de
wijze waarop naar het onderwerp alarmering wordt gekeken. Deze invalshoeken lopen uiteen van de
wens tot uitrusting van een zo groot mogelijk aantal functies in de gemeentelijke crisisorganisatie met
een pager, tot de gedachte dat uitsluitend de burgemeester (of diens vervanger) en de MOV’er (al of
niet in bovengemeentelijke piketdienst) dient te worden gealarmeerd middels een pager en dat de
overige functionarissen wel handmatig kunnen worden gebeld als hun aanwezigheid is vereist.
De financiële vragen zijn inmiddels beantwoord. Zie hiervoor paragraaf 5. Het verzoek tot uniforme
vaststelling van het begrip cruciale functies heeft op basis van een steekproef onder zes gemeenten
geleerd dat daar deels overeenstemming over is. Zie bijlage 2.
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2.3 Eerdere behandeling in Dagelijks Bestuur
Deze notitie is behandeld in het Dagelijks Bestuur van 27 januari 2011 en 21 april 2011.

Het Dagelijks Bestuur besloot op 27 januari 2011:
1.
De financiën in het document nader te bezien;
2.
De variant waarin gebruik wordt gemaakt van een pager voor alle gemeentelijke
sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie nader uit te werken;
3.
Het aangepaste voorstel in een volgend DB in te brengen. (actie R. Bitter)
Ad1)
Ad2)

Ad3)

In hoofdstuk 5 is de financiële paragraaf geactualiseerd.
In hoofdstuk 3 is de variant uitgewerkt voor een pager voor alle gemeentelijke
sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie. Beschreven zijn de drie mogelijkheden,
belboom, belsysteem en paging.
Conform.

Het Dagelijks Bestuur besloot op 21 april 2011;
1.
De Coordinerend functionaris te verzoeken de cruciale functies in de gemeentelijke
crisisorganisatie te definiëren (‘minimale hoofdstructuur’) die middels pager gealarmeerd
moeten worden en deze te checken bij de gemeenten;
2
Voor deze minimale hoofdstructuur scenario’s en protocollen te ontwikkelen
3
Voorstellen opnieuw in te brengen in het DB
Ad1)
Ad2)
Ad3)

In paragraaf 3.2.2 staat een overzicht met cruciale functies. Dit overzicht is uit de
inventarisatie bij de gemeenten opgemaakt..
Op pagina 13 ‘verloop alarmering pager’ staan beschreven een protocol en een scenario.
Conform.
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3. Mogelijkheden voor de interne alarmering
Voor een snelle en adequate manier van intern alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisatie
hebben de leden van de werkgroep diverse mogelijkheden onderzocht. Duidelijk is dat een eerste
keuze ligt in het handmatig dan wel geautomatiseerd alarmeren. Onderstaand worden de beide
mogelijkheden verder toegelicht en vervolgens worden de twee mogelijkheden afgezet tegen criteria.
3.1 Handmatig alarmeren versus geautomatiseerd alarmeren
De werkgroep concludeert dat er nog steeds maar twee mogelijkheden zijn om handmatig te
alarmeren, namelijk middels een zogenoemde belboom en fysiek alarmeren. Voor het
geautomatiseerd alarmeren zijn legio mogelijkheden. Deze methode heeft een reeds lange
geschiedenis achter de rug en wordt thans nog volop ontwikkeld. De meest voor de hand liggende
vormen van geautomatiseerd alarmeren zijn: een belsysteem en pagers.
In tabel 1 op pagina 18 staan voor- en nadelen weergegeven van handmatige en geautomatiseerde
alarmering. Als uitgangspunt is de wensen- en eisenlijst gebruikt, welke door MOV’ers uit de VRHM is
ingevuld. Handmatig alarmeren als gebruiksmethode heeft natuurlijk zowel voor- als nadelen. De tijd
die nodig is om te alarmeren is erg lang. Dit heeft te maken met het simpele feit dat het gaat om
menselijk handelen, vaak door één persoon. Een automatisch systeem kan meerdere lijnen tegelijk
bellen en is daardoor veel sneller. Daarnaast geeft een automatisch systeem een eenzijdig bericht af,
waardoor geen dialoog kan ontstaan. Bij handmatig alarmeren is er mogelijkheid dat er dialoog
ontstaat waardoor het alarmeren langer duurt.
Zoals gezegd is handmatig alarmeren mensenwerk. Dit maakt het minder betrouwbaar. Het alarmeren
met behulp van een belsysteem geeft direct na het bellen een overzicht van de personen die (op welk
tijdstip) inzetbaar zijn. Bij handmatig alarmeren is dit ook mogelijk, maar moet dan mondeling worden
doorgegeven aan de beller, waarop deze een lijst moet maken en doorgeven aan één centraal
persoon die alle lijsten verzameld. Aangezien deze weg langer is, duurt het ook langer voor het
overzicht gereed is.
Beide systemen vergen gegevensbeheer. Voor een automatisch belsysteem betekent dit dat alle
gegevens (NAW, tel/mob) ingevoerd en bijgehouden moeten worden in het systeem. Er is één
centraal systeem wat het overzichtelijk maakt.
Bij het handmatig alarmeren betekent dit dat alle gegevens ingevoerd en bijgehouden moeten worden
in een lijst (papier/digitaal). Deze lijst moet vervolgens weer aan alle betrokkenen worden uitgedeeld.
Dit kost meer tijd en is minder betrouwbaar.
Het handmatig alarmeren heeft, naast menselijke inspanning, geen extra kosten. Het automatisch
alarmeren heeft in verhouding een hoge investering.
De gebruiksvriendelijkheid is afhankelijk van het type systeem. Maar over het algemeen valt te zeggen
dat de gebruiksvriendelijkheid van een automatisch systeem beter is dan van het handmatig
alarmeren. Bij het laatste moet namelijk rekening worden gehouden met het handmatig bijhouden van
(digitale) lijsten.

3.2 Geautomatiseerd alarmeren
Zoals eerder aangeven zijn er diverse mogelijkheden om geautomatiseerd te alarmeren. Hieronder
worden de mogelijkheden beschreven.

3.2.1 Paging
In januari 2010 bleek bij de stroomuitval in de Duin- en Bollenstreek dat een groot deel van de vasteen mobiele telefonie niet meer functioneerde. Het alarmeren van de gemeentelijke kolom verliep via
telefonische alarmering slecht.
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In het Dagelijks Bestuur van 27 januari 2011 is gevraagd om een advies te geven over de invoer van
pagers.
De burgemeester, locoburgemeester, MOV’er, voorlichters, informatiemanager en alle andere leden in
de gemeentelijke crisisorganisatie kun je voorzien van een pager. Er zijn voordelen en nadelen bij het
voorzien van pagers aan de functionarissen in de gemeentelijke kolom.
Inmiddels zijn burgemeester, locoburgemeester en nagenoeg alle ambtenaren rampenbestrijding
voorzien van een pager.
Voordelen:
o Alarmeren gaat sneller.
o De GMK alarmeert de burgemeester, locoburgemeester en MOV’er tegelijk met de
operationele diensten.
o Grote betrouwbaarheid (onbetrouwbaar telefoonnet tijdens rampen). De pager werkt
middels het C2000 systeem, wat een solide systeem is voor alarmering. Dit betekent dat
er zelfs bij uitval van (mobiele) telefonie borging is van alarmering.
o Toevoegen van alarmering buurgemeenten mogelijk.
o Overige functionarissen in de gemeentelijke crisisorganisatie kunnen automatisch
gealarmeerd worden vanaf GRIP 2.
Nadelen:
o

o

o
o

o

o
o
o

o

Door de pager te activeren heeft de GMK aan de alarmeringsplicht voldaan. De
burgemeester heeft echter met de pager alarmering niet voldoende informatie om besluit
te nemen om een gemeentelijk team bijeen te roepen.
Controlefunctie ontbreekt. Dat wil zeggen dat de GMK alleen een bericht uitbrengt op de
pager en niet weet of de houder van de pager actie onderneemt. Omdat er geen
ontvangstbevestiging zit op een pager, is in eerste instantie niet duidelijk of de ontvanger
de boodschap heeft ontvangen. Dat betekent dat er geen eenduidig overzicht is van
degenen die opkomen.
De burgemeester en MOV’er moeten zelf terugbellen naar de GMK voor informatie.
De overige functionarissen moeten zelf terugbellen naar een medewerker van de
betrokken gemeente. Zij mogen niet naar de GMK bellen in verband met beschikbare
capaciteit op de GMK. De huidige beschikbare capaciteit van de GMK is niet berekend op
inzet van de medewerkers GMK voor het beantwoorden van telefoongesprekken van de
overige functionarissen uit de gemeentelijke kolom. Vooral ten tijde vanaf een GRIP 2
incident is sprake van een hoge werkdruk.
Beperkte informatieoverdracht vanuit GMK. De leden in de gemeentelijke crisisorganisatie
mogen niet naar de GMK bellen in verband met de grote werkdruk die dan zou ontstaan
bij de GMK.
Extra apparaat om bij je te dragen.
Mogelijk vaststelling van een (piket)regeling en/of een beschikbaarheidsvergoeding aan
de gebruiker van de pager.
Bij minder dan drie functionarissen per functie in één gemeente moet structureel een
beroep worden gedaan op de buurgemeenten. Er is een intergemeentelijke (piket)regeling
noodzakelijk om de X aantal (piket)uren op jaarbasis in te vullen door X aantal
(piket)functionarissen.
Het hebben van een pager vraagt een zeer grote mate van betrouwbaarheid van de
houder. Overigens; De procesverantwoordelijken en andere bepaalde functionarissen in
een crisisorganisatie worden voor meerdere jaren niet daadwerkelijk gealarmeerd voor
een GRIP situatie, waardoor men soms geneigd is de pager niet meer altijd bij zich te
dragen.
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Overwegingen:
Het wel slagen dat de leden in de crisisorganisatie bereikbaar zijn via een pager in de verschillende
gemeenten is afhankelijk van verschillende factoren.
- Er zal draagvlak nodig zijn om de leden te laten werken met een pager. Daarvoor is een
goede (piket)regeling, c.q. intergemeentelijke (piket)regeling nodig. Om alle leden in de
crisisorganisatie een (piket)regeling aan te bieden brengt hoge kosten met zich mee.
- Bij de gemeenten werken mensen die taken in de crisisorganisatie als nevenfunctie (naast
hun dagelijkse werkzaamheden) verrichten. De crisisorganisatie is een slapende
organisatie. Daarnaast hebben maar weinig gemeenten regelmatig te maken met een ramp
of crisis.
- De afgelopen vijf jaar zijn er twintig GRIP 2, vier GRIP 3 en één GRIP 4 situaties geweest in
de gehele regio. Gemiddeld komen per jaar per gemeente 0,16 GRIP 2, 0,032 GRIP 3 en
0,008 GRIP 4 situaties voor. Veelal zijn in deze situaties geen of slechts een klein deel van
de crisisorganisatie ingeschakeld. Zie tabel GRIP incidenten.
- Als medewerkers de gehele vrije tijd met een pager moeten rondlopen, staat dat niet in
verhouding. Daarbij betekent dit een (te) grote belasting op het privéleven van de
medewerker. Ook de noodzaak wordt niet als zodanig ervaren.
Een lid in de crisisorganisatie, welke deel uit maakt van bijvoorbeeld het deelplan Schade
zal mogelijk in de komende vijf a tien jaar één keer gealarmeerd worden.
TABEL GRIP INCIDENTEN
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAAL aantal Grip per regio per 5 jaar
GEMIDDELD aantal Grip per regio per jaar
GEMIDDELD aantal Grip per gemeente per
jaar
aantal jaren per Grip per gemeente
aantal maanden per Grip per gemeente
aantal weken per Grip per gemeente
aantal dagen per Grip per gemeente

GRIP1 GRIP2 GRIP3
GRIP4
8
1
0
0
10
4
2
0
17
6
1
0
17
5
1
0
13
4
0
1
65
20
4
1
13
4
0,8
0,2
0,52
0,16
0,032 0,008
1,92
6,25
31,25
125
23,08
75
375 1500
100
325
1625 6500
701,92 2281,25 11406,25 45625

De pager is in geval van een grootschalige stroomuitval het beste middel om te alarmeren. Echter
gezien de nadelen en de frequentie van voorkomen van een grootschalige en langdurende
stroomuitval, kan beter worden overwogen om in deze specifieke casus een alternatieve alarmering uit
te werken. Zonder enig onderzoek naar andere passende oplossingen, valt al te noemen:
- Inzet van ordonnansen om de leden in de eigen gemeente te alarmeren.
- Opstellen van draaiboeken in geval van een stroomuitval en hierin afspraken vastleggen dat
de leden in de crisisorganisatie welke in het getroffen gebied verblijven, op eigen initiatief
naar het gemeentehuis komen.
- Een invliegteam van een gemeente buiten de ramp alarmeren.
Verloop alarmering pager
Bij een calamiteit alarmeert de centralist van de GMK de burgemeester en de MOV’er tegelijkertijd met
de hulpdiensten. De burgemeester en de MOV’er bellen na alarmering met de centralist van de GMK
voor meer informatie. De burgemeester en de MOV’er stemmen voorts met elkaar af welke leden van
de crisisorganisatie gealarmeerd moeten worden.
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Protocol
4
Indien in de toekomst de overige leden van de gemeentelijke kolom via paging gealarmeerd worden,
dan verloopt dit via de centralist van de GMK. De overige leden van de gemeentelijke
crisisorganisaties kunnen automatisch gealarmeerd worden vanaf GRIP 2. Hiervoor zijn geen extra
handelingen nodig voor de centralist van de GMK. De overige leden uit de gemeentelijke
crisisorganisatie mogen niet terugbellen naar de GMK, omdat de capaciteit van de GMK hier niet op is
berekend. De overige leden van de gemeentelijke crisisorganisatie moeten terugbellen naar een
medewerker van de betrokken gemeente. Voor de hand ligt om hen terug te laten bellen naar de
MOV’er. Echter veelal zal de MOV’er ook volop bezig zijn en niet direct alle inkomende gesprekken
5
kunnen beantwoorden .
Zoals eerder aangegeven is bij een grote calamiteit het erg druk met werkzaamheden op de werkvloer
van de GMK. Door de leidinggevende van de GMK is aangegeven dat er op dit moment onvoldoende
formatie is om te zorgen voor extra handelingen voor de gemeentelijke kolom.
Na gealarmeerd te zijn, zullen de gealarmeerde leden terug moeten bellen voor meer informatie over
het incident. De pager is namelijk niet geschikt om informatie over te brengen. Dit komt door het
beperkt aantal karakters per alarmering. Bij 13 cruciale functies wordt 13 x teruggebeld. Uitgaande dat
een gesprek minimaal 2 minuten duurt, is circa een half uur nodig voor het overbrengen van een
handelingsperspectief, c.q. overige informatie aan de gealarmeerde persoon.
De gealarmeerde functionaris heeft informatie nodig om een beeld te verkrijgen over het aantal in te
zetten leden van de betreffende actiecentra. Hierna dient de gealarmeerde functionaris de overige
leden te alarmeren via de zogenaamde belboom of belsysteem. Ook dit kost tijd.

3.2.2 Cruciale functies gemeentelijke crisisorganisatie
De minimale hoofdstructuur, welke nodig is voor het alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisatie
bestaat uit de volgende functionarissen;
Voor het gemeentelijke beleidsteam
- Burgemeester, c.q. locoburgemeester
- Gemeentesecretaris, c.q. locogemeentesecretaris
- Bestuursvoorlichter
- MOV’er
- Informatiemanager BT
- Notulist
Voor het team bevolkingszorg
- Technisch voorzitter
- Informatiecoördinator TBZ
- Coördinator communicatie
- Procesverantwoordelijke Opvang & Verzorgen
- Procesverantwoordelijke Registratie van slachtoffers
- Procesverantwoordelijke Inzamelen van besmette waren
- Procesverantwoordelijke Uitvaartverzorging
- Procesverantwoordelijke Voorzien in primaire levensbehoefte
- Procesverantwoordelijke Schade
- Procesverantwoordelijke Milieu
- Procesverantwoordelijke Nazorg
- Notulist
Ondersteuningsteam
4
5

Hoofd ondersteuningsteam
Bodes
ICT medewerkers
Overige

Uitgaande van de 13 cruciale functies en niet de gehele crisisorganisatie
Overwogen kan worden om de gemeentesecretaris van de betrokken gemeente hierin een verantwoording te geven.
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Onderverdeling cruciale functies
Eerstelijns:
•
•

Burgemeester
MOV’er

* huidige stand van zaken is dat in ieder geval deze twee functies als cruciaal worden bestempeld en
gealarmeerd worden door de GMK middels paging. Alleen deze functionarissen hebben de
mogelijkheid om contact te leggen met de GMK om zich te laten informeren.
Tweedelijns:
•
•
•
•
•

Informatiemanager BT
Bestuursvoorlichter
Gemeentesecretaris
Informatiecoördinator TBZ (afhankelijk van lokale borging beschikbaarheid IM/IC)
Eventuele technisch voorzitter TBZ

* de tweedelijns functionarissen worden ook als cruciaal bestempeld, maar hebben toch duidelijk een
andere positionering dan de eerstelijns functionarissen. Met betrekking tot de alarmering van deze
functionarissen is geen eenduidig beeld weer te geven. Een aantal gemeenten hebben er voor
gekozen en kiezen er voor om onderdelen van deze lijn via de pager te alarmeren, maar de meeste
gemeenten kiezen voor een belsysteem.
Derdelijns:
•
•
•
•

Coördinator communicatie
Procesverantwoordelijke CRIB
Procesverantwoordelijke Opvang & Verzorgen
ICT/Ondersteuning/Bodes

Vierdelijns:
•
•
•
•

Procesverantwoordelijken overige processen
Hoofden AC
Medewerkers AC/ overige functionarissen
Notulisten

* de derdelijns en vierdelijns functionarissen worden op dit moment in principe gealarmeerd middels
een belsysteem (automatisch belsysteem of belboom). De meerderheid van de gemeente ziet hier ook
geen noodzaak tot wijziging.
De wijze van alarmering van genoemde tweede-, derde- en vierdelijns functies kan op diverse
manieren geschieden. Naast de eerder uitgewerkte mogelijkheid van alarmeren via paging, zijn er
twee andere mogelijkheden. In de eerste plaats middels een geautomatiseerd belsysteem en in de
tweede plaats middels een handmatige belboom. Door de werkgroep zijn de voor- en nadelen van
beide systemen naast elkaar gezet. Ondanks het feit dat ook de werkgroepleden gelet op de
toenemende samenwerking tussen gemeenten, de grootst mogelijke uniformiteit in de te hanteren
systemen bepleiten, constateert de werkgroep dat nog niet alle gemeenten om hen moverende
redenen willen afwijken van hun huidige systeem.
De onderverdeling van eerste-, tweede-, derde- en vierdelijns cruciale functies is door de leden van de
werkgroep alarmeren en bereikbaarheid opgesteld. Van belang is om aan te geven dat in de
gemeenten en van de leden van de werkgroep de meningen zeer uiteen lopen wie een cruciale functie
heeft en op welke manier gealarmeerd moet worden. Er is geen standpunt in te nemen wie tot de
tweede-, derde, of vierdelijns aangemerkt kan worden. Daarnaast is er geen overeenstemming over
de manier van alarmeren per functionaris. Voor elke functie wordt verschillend gedacht voor inzet van
een pager, automatisch belsysteem en een handmatige belboom. Zie bijlage 2.
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Scenario
In dit scenario staat beschreven het alarmeren middels pagers van de cruciale functies in de
gemeentelijke crisisorganisatie. De gemeentelijke crisisorganisatie wordt vanaf GRIP 2 ingezet voor
de werkzaamheden voor de bevolkingszorg.
GRIP 0 & 1
Uiteraard kan in deze situaties gekozen worden voor inzet van gemeentefunctionarissen. Te denken
valt aan het actiecentrum voorlichting en een actiecentrum milieu bij een asbestbrand, waarbij niet is
opgeschaald tot GRIP 2. De dienstdoende MOV’er zal dan zelf de betreffende functionarissen uit de
gemeentelijke crisisorganisatie alarmeren.
Een uitzondering hierop zijn de piketfunctionarissen die per 1 mei 2011 zijn gekomen. Dit zijn de
adviseur communicatie GBT en hoofd actiecentrum voorlichting. De dienstdoende MOV’er kan via de
centralist van de GMK deze twee functionarissen alarmeren middels de pager. De gealarmeerde
adviseur communicatie GBT en hoofd actiecentrum voorlichting dienen terug te bellen naar de
dienstdoende MOV’er. Vanaf GRIP 2 worden de adviseur communicatie GBT en hoofd actiecentrum
voorlichting automatisch gealarmeerd. Zij zullen aan de hand van het bericht in de pager zien, welke
gemeente betrokken is bij de GRIP 2 en bellen op eigen initiatief de dienstdoende MOV’er van de
betrokken gemeente.
GRIP 2, 3 & 4
In het geval dat gemeente x betrokken raakt bij een asbestbrand, waarbij opgeschaald wordt naar
GRIP 2 of hoger zullen de functionarissen met een cruciale functies van de gemeentelijke
crisisorganisatie automatisch via de pager een bericht ontvangen op hetzelfde moment als die van de
burgemeester en de MOV’er. Na overleg tussen de burgemeester en de MOV’er wordt bepaald welke
actiecentra operationeel moeten worden. Na paging alarmering dienen de overige gealarmeerde
functionarissen uit de gemeentelijke kolom telefonisch contact te leggen met de MOV’er of een andere
medewerker uit de gemeente voor verdere instructies.
Bij inzet van een beperkt team bevolkingszorg ten gevolge van een asbestbrand, waarbij slachtoffers
opgevangen moeten worden, zullen de procesverantwoordelijke van een aantal deelprocessen
verzocht worden om naar het gemeentehuis te komen. De overige procesverantwoordelijke kunnen op
afroep stand-by blijven. Dit zal in telefonisch overleg plaatsvinden.
De procesverantwoordelijken kunnen zorgen dat de overige leden uit de actiecentra en het
ondersteuningsteam worden gealarmeerd middels een belboom of middels een belsysteem. De
voorkeur gaat uit naar een belsysteem, omdat de procesverantwoordelijke zich bezig kan houden met
andere werkzaamheden.
Indien de asbestbrand zorgt voor uitval van telefonie, c.q. stroom wordende cruciale functies middels
de pager gealarmeerd. Op dat moment heeft de pager een zekere meerwaarde. Vooraf dient
vastgelegd te zijn, hoe men moet handelen bij uitval van telefonie. Immers de gealarmeerden kunnen
geen telefonische verbinding krijgen met de MOV’er. Als afgesproken is dat zij in dit geval naar het
gemeentehuis moeten komen, zullen zij ook de overige leden van de verschillende actiecentra en het
ondersteuningsteam fysiek moeten alarmeren. Hiervoor is in paragraaf 3.4 een protocol voor
geschreven.
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Kosten pager
De aanschaf van een pager kost circa € 200,- per stuk. Een gemeentelijke crisisorganisatie bestaat uit
gemiddeld 100 medewerkers. Uitgaande dat alle medewerkers worden voorzien van een pager,
komen de kosten voor aanschaf van pagers op circa € 20.000,- per gemeente. Aanschafkosten over
de gehele regio bedragen dan € 500.000,-. Per pager zijn de onderhoudskosten € 25,- per jaar.
De jaarlijkse exploitatiekosten per pager zijn € 80,-. Per jaar zijn de exploitatiekosten voor de
Veiligheidsregio Hollands Midden € 200.000,-.
Indien alleen de cruciale functionarissen worden voorzien van een pager, komen de exploitatiekosten
voor aanschaf van pagers op circa € 26.000,- per jaar voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Uitgegaan is van 13 cruciale functies per gemeente. 13 X 25 gemeenten = 325 pagers.
325 keer € 80,- = € 26.000,-.
In paragraaf 3.2.2 zijn de cruciale functionarissen van de gemeentelijke crisisorganisatie nader
omschreven. De plaatsvervangers zijn niet meegeteld.
De afschrijving voor een pager is over drie jaar. De structurele post pager dient na 3 jaar te worden
vervangen.
Naast de aanschaf van de pager is ambtelijke tijd nodig voor het alarmeren van de overige leden in de
crisisorganisatie. Deze kosten zijn niet berekend.

Pager
Bij het gebruik van pager zijn de jaarlijkse exploitatiekosten € 80,- per stuk.
Uitgaande van 25 gemeentelijke crisisorganisaties a 100 personen zijn de jaarlijkse
exploitatiekosten circa € 200.000,- per jaar.
Uitgaande van 13 cruciale functies keer 25 gemeenten zijn 325 pagers.
325 keer € 80,- = € 26.000,Daarnaast is ambtelijke tijd nodig voor het alarmeren van de overige leden in de crisisorganisatie.
Afschrijving pager over drie jaar.
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3.2.3 Belsysteem
Met een geautomatiseerd belsysteem is het mogelijk om binnen korte tijd grote groepen mensen te
alarmeren. Een dergelijk systeem wordt geactiveerd door een MOV’er en vervolgens belt het systeem
vanuit een aantal telefoonlijnen en geeft een specifieke boodschap aan de ontvanger. De ontvanger
laat vervolgens via dit systeem weten of hij/zij aanwezig kan zijn. Het systeem kan vervolgens laten
weten aan de activator wie er wel/niet aanwezig kunnen zijn. Nadelen van een dergelijk systeem
zouden kunnen liggen in de hoge kosten en het feit dat het in de voorbereiding afhankelijk is van
menselijk handelen. Daarbij is een belsysteem afhankelijk van het telefonienetwerk.
In het geval dat er sprake is van stroomuitval, c.q. uitval telefonie is een protocol wenselijk. Zie
paragraaf 3.4. Geadviseerd wordt om een protocol op te nemen en niet regionaal tot aanschaf van de
pager over te gaan gelet op de formule; Risico = kans x effect
- Hoe vaak komt het voor dat een gemeentelijke crisisorganisatie ingezet wordt?
- Wat is de kans dat een ongewenst effect (groot incident) optreedt?
- Wat is het mogelijke effect dat zal optreden?
Aan zowel aan blootstelling c.q. waarschijnlijkheid, als het effect zijn getallen verbonden. Deze worden
met elkaar vermenigvuldigd. Hoe groter het getal is, hoe groter het risico dat het ongewenste effect zal
optreden. Voorts is bij stroomuitval (waarbij uitval van telefonie sprake is) een snelle inzet van de
gemeentelijke kolom niet altijd nodig. Indien blijkt dat de stroomuitval langer dan 2 uur kan duren is
inzet van de gemeentelijke crisisorganisatie pas nodig.

3.3 Conclusie
Bovengenoemde redenen leiden tot de conclusie dat een belsysteem en paging adequate methode
zijn om de crisisorganisatie van een gemeente te alarmeren.
In tabel 1 zijn de voor- en nadelen weergegeven van handmatig bellen, een belsysteem en de pager.
Tabel 1
Methode
Criteria
1)Tijd alarmering/ snelheid
2) Betrouwbaarheid
3) Rapportages
4)Tijd voorbereiding
5) Gebruiksvriendelijkheid
6) Overige (gemak, nuttig)
7) Financiën

Handmatig

Belsysteem

Pager

--+
-+
--+
++

+
+
++
-+
+
+
+

++
++
-++
-+
-+
--

Toelichting op tabel 1:
1)Tijd alarmering snelheid:
Bij het handmatig bellen is veel tijd nodig om te alarmeren
Bij een belsysteem zijn circa 100 personen binnen 15 minuten gealarmeerd
Met een pager zijn circa 100 personen vrijwel direct gealarmeerd.
2) Betrouwbaarheid
Handmatig alarmeren via een belboom is mensenwerk voor nodig. Dit maakt het minder betrouwbaar
Geautomatiseerd bellen is door de techniek beter betrouwbaar.
Pager heeft als voordeel dat bij uitval telefonie de medewerkers gealarmeerd kunnen worden.
Door de beperkte hostdekking van de pager kan het voorkomen dat het alarmeringssignaal niet alle
pagers bereikt. Bijvoorbeeld als de gealarmeerde met zijn pager in een lift staat.
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3) Rapportages
Bij handmatig bellen zal handmatig rapportages opgemaakt moeten worden. Dit kan leiden tot fouten
en kost extra tijd.
Bij een belsysteem levert het belsysteem automatisch overzichten aan. (bijna) Direct is er een
overzicht met welke personen inzetbaar zijn.
Bij gebruik van pagers is het niet mogelijk om automatisch overzichten aan te laten leveren. Hierdoor
is er geen direct overzicht welke personen de alarmering hebben ontvangen en inzetbaar zijn. De
gebruiker van de pager zal terug moeten bellen, waarna handmatig een overzicht opgesteld kan
worden.
4) Tijd voorbereiding
Bij een handmatige belboom en een automatisch belsysteem is voor het muteren van gegevens veel
tijd nodig in de voorbereiding.
Pagers dienen eenmalig geprogrammeerd te worden en daarvoor is veel minder tijd nodig in de
voorbereiding. Telefoongegevens worden niet bijgehouden.
5)Gebruiksvriendelijkheid
Bij gebruik van een handmatige belboom werkt men met lijstjes en zal men moeten afstrepen wie
gebeld wordt. Handmatig zal er een inzetrapportage opgesteld moeten worden.
Bij gebruik van een belsysteem zullen telefoongegevens, namen en dergelijke gemuteerd worden. Het
opstellen van inzetrapportages verloopt automatisch.
Bij gebruik van een pager is het een extra apparaat voor de gebruiker.
6) Overige
Bij een belboom en belsysteem zijn de persoonlijke telefoongegevens vastgelegd. De gebruiker heeft
doorgaans zijn eigen mobiele telefoon bij zich.
Bij een pager is de gebruiker verplicht om de pager als extra apparaat bij zich te dragen.
Door de leidinggevende van de GMK is aangegeven dat er op dit moment onvoldoende formatie is om
te zorgen voor verdere afhandeling van de overige gealarmeerde functionarissen van de
gemeentelijke kolom.
In de gemeentelijke kolom dient in de betrokken gemeente een functionaris zich bezig te houden met
het informeren van de functionarissen die zijn gealarmeerd middels de pager.
7) Financiën:
Financieel overzicht 1
Belboom
Geen directe kosten.
Ambtelijke tijd nodig voor
alarmeren.
Uitgaande van een
uurloon a € 75,-

Belsysteem
Bij het gebruik van een nieuw
belsysteem voor 25
gemeenten zijn de jaarlijkse
exploitatiekosten circa
€ 18.400,- per jaar.

Pager
Bij het gebruik van pager zijn de
jaarlijkse exploitatiekosten € 80,- per
stuk.

Uitgaande van één
oefening a één uur per
jaar voor 25 gemeenten
Kosten: € 1.875,Gebruik van een belboom
is doorgaans meer tijd
nodig dan één uur.
Daarnaast is vaak
oefenen een pre.

Ambtelijke tijd is minimaal.

Geen afschrijving.

Afschrijving belsysteem over
vier jaar.

Uitgaande van 25 gemeentelijke
crisisorganisaties a 100 personen zijn
de jaarlijkse exploitatiekosten circa
€ 200.000,- per jaar.
6
Uitgaande van 13 cruciale functies
keer 25 gemeenten zijn 325 pagers.
325 keer € 80,- = € 26.000,Daarnaast is ambtelijke tijd nodig voor
het alarmeren van de overige leden in
de crisisorganisatie.
Afschrijving pager over drie jaar.

Oefenen kan onbeperkt
uitgevoerd worden.

6

Uitgaande van de volgende functionarissen: Gemeentesecretaris, informatiemanager BT,
informatiecoördinator TBZ, coördinator voorlichting TBZ, maximaal 8 procesverantwoordelijken en
ondersteuningsteam. Plaatsvervangers zijn niet meegeteld.
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat handmatig alarmeren meer nadelen heeft dan geautomatiseerd
alarmeren. Geconcludeerd wordt dat geautomatiseerd alarmeren de voorkeur geniet boven handmatig
alarmeren.
Het grote verschil tussen handmatig en geautomatiseerd alarmeren ligt in de techniek. Dit is direct
voor de methode geautomatiseerd alarmeren het grootste risico. Om dit risico uit te bannen, moet een
back-up methode aanwezig zijn. Dit valt te realiseren in de methode handmatig alarmeren. Dit is een
goedkoop alternatief, waarbij voor dat moment geaccepteerd moet worden dat de alarmering veel
langer duurt en arbeidsintensiever is (het blijft tenslotte plan B).
Voorts blijkt dat het gebruik van een belsysteem belangrijkere voordelen heeft dan de pager. Snel
weten wie er komt, automatische rapportages, aanschafkosten en het gevoel van noodzaak tot
dragen, zijn de voornaamste. Geconcludeerd wordt dat van de geautomatiseerde
alarmeringssystemen het belsysteem voorkeur geniet boven het gebruik van de pager.

3.4 Protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Het kan voorkomen dat bepaalde medewerkers moeilijk, of zelfs niet bereikbaar zijn door
stroomuitval, c.q. uitval telefonie. Door stroomuitval is immers sprake van ernstige uitval van het
(mobiele) telefonienetwerk.
In het geval van uitval telefonie is het mogelijk om ordonnansen in te zetten voor de interne alarmering
van de gemeentelijke crisisorganisatie. De adresgegevens van medewerkers in de gemeentelijke
crisisorganisatie dienen in de koude fase beschikbaar te zijn bij de MOV’er of de GMK. In de warme
7.
fase is de MOV’er verantwoordelijk om adresgegevens beschikbaar te stellen aan de ordonnans
Door inzet van ordonnansen, in de vorm van bijvoorbeeld het inschakelen van een taxibedrijf, is het
mogelijk de medewerkers, welke wonen in het getroffen gebied en in de gemeentelijke
crisisorganisatie werkzaam zijn, te alarmeren.
Per tien te alarmeren personen wordt minimaal één taxi ingezet. Voor het alarmeren van een
gemeentelijke crisisorganisatie waarbij 100 personen gealarmeerd moeten worden is een inzet van
minimaal tien taxi’s nodig om te komen tot een adequate alarmering. Middels oefeningen kan gekeken
worden of deze aantallen bijgesteld moeten worden.
3.4.1 Overzicht voortgang alarmering via ordonnansen
De ordonnans heeft een lijst met adresgegevens. Na contact met de eerst volgende gealarmeerde
medewerker krijgt deze van de ordonnans een overzicht mee, waarin staat aangegeven welke
medewerkers niet beschikbaar (thuis) waren voor inzet. De ordonnans gaat vervolgens verder met de
alarmering van de medewerkers. De gealarmeerde medewerker neemt het (tussen)overzicht mee
naar het gemeentehuis om zo aan de MOV’er te rapporteren over de voortgang van de interne
alarmering. Het vaststellen van een protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie is wenselijk.
3.5 Toekomstige ontwikkelingen
De werkgroep heeft een aantal methoden niet meegenomen in haar afweging, vanwege het feit dat de
methode niet afdoende adequaat zijn. Dat kan enerzijds zijn vanwege de investering, anderzijds
vanwege de onontwikkeldheid. Deze methodes worden hieronder kort voor u weergegeven.
3.5.1 NL Alert
NL alert is een techniek om tekstberichten te verzenden naar mobiele telefoons.
Deze techniek is vanwege het massale karakter niet geschikt voor het alarmeren van een
crisisorganisatie.
3.5.2 SMS alarmering
SMS alarmering kan bij calamiteiten vaak tot vertraging leiden door overbelasting van het netwerk.
Daarnaast is er geen eenduidig overzicht van degene die opkomen. Geconcludeerd kan worden dat
sms alarmering geen adequate methode is om de crisisorganisaties van de gemeenten te alarmeren.

7

Een hardcopy met adresgegevens van de medewerkers van de gemeente X dient beschikbaar te
zijn bij de MOV’er. Deze lijst dient minimaal twee keer per jaar geüpdatet te worden.
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3.6 Advies
Teneinde de alarmering van gemeentelijke crisisorganisaties zo goed mogelijk te laten functioneren
wordt geadviseerd om
A. te kiezen voor een geautomatiseerd systeem;
B. te kiezen voor een belsysteem;
C. te kiezen voor een handmatige alarmering als back-up.
D. Vaststellen van protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Hieronder worden de adviezen kort toegelicht:
A. Handmatig of geautomatiseerd?
Geautomatiseerd omdat de alarmeringstijd korter is en grote groepen in 1 keer gealarmeerd
kunnen worden.
B. Welke geautomatiseerde methode?
Een belsysteem omdat er zonder al te veel moeite, binnen korte tijd een grote groep personen
gealarmeerd kan worden waarbij de inzet opkomst direct duidelijk is. En omdat paging niet in
verhouding staat tot het, naar verwachting 1 keer per circa 5 à 10 jaar, alarmeren van een
medewerker uit een crisisorganisatie.
Indien men lokaal grote waarde hecht aan het ongestoord en snel kunnen alarmeren ten tijde van
een crisissituatie, kan men er voor kiezen om de medewerkers met cruciale functies of de gehele
gemeentelijke crisisorganisatie te voorzien van een pager. De extra kosten zijn dan voor de
betreffende gemeente. De consequentie is wel dat er lokaal een functionaris verantwoordelijk
gesteld moeten worden voor het informeren van de gealarmeerde gemeentelijke functionarissen.
C. Welk back-up systeem?
Indien het geautomatiseerd systeem uitvalt, zou als back-up het handmatig alarmeren ingezet
moeten worden. Een actuele belboom moet voorhanden zijn.
D. Vaststellen protocol uitval telefonie of ernstige hinder telefonie
Bij grote calamiteiten kan het voorkomen dat de telefonie uitvalt c.q. ernstige hinder optreedt. Een
actuele adressenlijst moet voorhanden zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat het op dit moment niet haalbaar is om te komen tot een eenduidig
advies met betrekking tot de alarmering voor alle gemeentelijke crisisorganisaties. Er is sprake
van diversiteit in het alarmeren van de gemeentelijke crisisorganisaties in de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Daarom adviseert de werkgroep om de alarmering van tweede-, derde, en
vierdelijns functies naar keuze van de gemeente(n) te laten invullen. Wel dient ter vervanging van
de ‘Communicator’ een nieuw automatisch belsysteem aangeschaft te worden.
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4. Keuze belsysteem
In het voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd dat er regionaal gekozen moet worden voor een
belsysteem. Op dit moment wordt er binnen de regio ook gebruik gemaakt van een belsysteem. Daar
dit systeem niet afdoende is, is door de werkgroep bezien welke mogelijkheden er zijn.
4.1 Huidige belsysteem
Het huidige belsysteem, de Communicator, is om verschillende redenen aan vervanging toe. Het
belsysteem heeft verschillende knelpunten in de software en de server is oud waardoor hij elk moment
kan crashen.
Bij aanschaf en uitbreiding voor een nieuw belsysteem zijn extra kosten;
- € 4.500,- inclusief BTW. voor nieuwe talkerboarden voor het upgraden naar een
20-lijns belsysteem
- € 5.000,- voor de aanschaf van een nieuwe server
4.2 Communicator versus Nerve Centre
De werkgroep concludeert dat er twee mogelijkheden zijn voor een belsysteem om automatisch te
alarmeren, namelijk middels de ‘Communicator’ (ook wel bekent onder de naam Call Out) en
“Nerve Centre”. De Communicator heeft bij veel veiligheidsregio’s een lange geschiedenis achter de
rug en wordt thans nog volop ontwikkeld. Het belsysteem ‘Nerve Centre’ is bij zowel profit als nonprofit organisaties in gebruik. Om te komen tot een advies voor welk belsysteem te kiezen, zijn
onderstaande punten vergeleken.
In tabel 2 op de volgende pagina zijn de voor- en nadelen weergegeven van de Communicator en
Nerve Centre. Voor het offertetraject is geen ander belsysteem voorhanden om mee te nemen in het
aanbestedingstraject.
Tabel 2
Updaten

Communicator

Nerve Centre

Nieuw belsysteem

1) Beschikbaarheid systeem
2) Betrouwbaarheid
3) Licentiekosten
4)Tijd voorbereiding
5) SMS versturen
6) Gebruiksvriendelijkheid
7) Implementatie
8) Service contract
9) Financiën

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Toelichting op tabel 2:
1) Beschikbaarheid systeem
Over een periode van een jaar kent de Applicatie van Nerve Centre een beschikbaarheid van 99,97%.
De applicatie van de Communicator kent een beschikbaarheid van 93%
2) Betrouwbaarheid
Vanuit verschillende veiligheidsregio’s komen geregeld klachten over het gebruik van de
Communicator. Bij navraag bij de gebruikers van Nerve Centre bleek dat het systeem naar
tevredenheid functioneert.
3) Licentiekosten
De licentiekosten van ‘Nerve Centre’ zijn éénmalig. De licentiekosten voor de Communicator lopen
jaarlijks door. ‘Nerve Centre’ is hierdoor veel voordeliger.
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4) Tijd voorbereiding
Bij het updaten van de Communicator is het niet nodig om de huidige gegevens opnieuw in te voeren.
Bij het aanschaffen van Nerve Centre zullen per gemeente de persoonsgegevens en
telefoonnummers opnieuw ingevoerd moeten worden.
5) SMS versturen
Zowel Nerve Centre als de Communicator biedt de mogelijkheid tot het versturen van SMS berichten.
Nerve Centre is voordeliger bij het aanschaffen van deze optionele mogelijkheid.
6) Gebruiksvriendelijkheid
Het werken met de Communicator wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Na de update brengt de
Communicator in de goedkopere versie hierin geen verandering. Bij navraag is gebleken dat Nerve
Centre als gebruiksvriendelijk wordt ervaren.
7) Implementatie
Het werken met de huidige Communicator zal na de update voor de gebruiker geen veranderingen
met zich meebrengen. Nerve Centre is daar in tegen een nieuw systeem, waarvoor instructie nodig
voor is.
8) Service contract
Voor Nerve Centre en de Communicator zijn verschillende service vormen mogelijk. Uit berekening
blijkt dat het service contract van Nerve Centre voordeliger is.
9) Financiën
Vergelijking aanbiedingen van Nerve Centre en de Communicator zijn de kosten voor hardware,
software, installatie, opleiding en sms mogelijkheid berekend op basis van vier jaar.
Financieel overzicht 2
Nerve Centre

Communicator

Hard- en software
Installatie
Opleiding
SMS mogelijkheid

€ 27.840,€ 19.739,€ 1.800,€ 5.030,-

€ 55182.€ 3.640,€
0,€ 4.080,-

Totaal

€ 54.409,-

€ 62.902,-

Exploitatie jaarlijkse afschrijvingskosten
Rente geïnvesteerd vermogen a 4%
Onderhoudskosten

€ 54.409,- : 4 =
€ 13.602,€
544,€ 4.290,-

€ 62.902,- : 4 =
€ 15.725,€ 629,€ 9.060,-

Totaal

€ 18.436,-

€ 25.414,-

Financieel overzicht 3
Kosten per jaar

4.3 Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat de Communicator meer nadelen heeft dan Nerve Centre. Geadviseerd
wordt om te kiezen voor ‘Nerve Centre’.
Hieronder wordt het advies kort toegelicht;
Het grote verschil tussen de twee belsystemen ligt in de gegarandeerde beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van het belsysteem. Daarnaast is Nerve Centre voordeliger op de langere termijn,
omdat de licentiekosten eenmalig zijn. Dit gaat zich al na vier jaar terug verdienen. De uiteindelijke
keuze voor het belsysteem legt de werkgroep voor aan de portefeuillehouder.
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5. Financiële dekking
De jaarlijkse exploitatiekosten voor het huidige belsysteem zijn;
Financieel overzicht 4
Jaarlijkse exploitatiekosten
Licentiekosten Communicator
Onderhoudskosten
Belkosten

€ 9.400,€ 1.200,€ 4.000,-

Totaal

€ 14.600,-

Op dit moment zijn het budget en de dekking in de vorm van start/inwonersbijdrage verantwoord
binnen het programma brandweer.

Voor de aanschaf van een nieuw belsysteem dienen ook talkerboarden en een server vervangen te
worden.
Financieel overzicht 5
Aanschaf nieuw belsysteem
Nerve Centre
Aanschaf talkerboarden door Brandweer Hollands Midden € 4.500,- : 4 jaar =
Aanschaf server door Brandweer Hollands Midden € 5.000,- : 4 jaar =

€ 18.436,€ 1.125,€ 1.250,-

Totaal

€ 20.811,-

Het te dekken budget betreft:
Financieel overzicht 6
Aanschaf nieuw belsysteem
Nerve Centre
Vrijval uit lopende exploitatie

€ 20.811,€ 14.600,-

Nog te dekken

€ 6.211,-

Het te dekken budget dient doorgeschoven te worden naar het programma oranje kolom.
Financieel overzicht 7
Inwonersbijdrage
De inwonersbijdrage oranje kolom gaat omhoog met

€ 0.0277

De inwonersbijdrage brandweer omlaag met

€ 0,0195

Verhoging inwonersbijdrage:

€ 0,0082
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Geen regionale aanbesteding voor automatisch belsysteem
In het geval dat het Algemeen Bestuur niet kiest voor regionale aanbesteding van een automatisch
belsysteem kan een gemeente op lokaal niveau een automatisch belsysteem aanschaffen. Een
mogelijkheid is dat een gemeente bij Gemnet een huurovereenkomst aangaat voor een automatisch
belsysteem Nerve Centre. Voor een gemeente zijn de kosten van toepassing, welke vermeld staan in
de bijlage 3 Tarievenlijst Gemnet Nerve Centre. In onderstaande tabel is aangegeven welke kosten er
8
zijn voor een gemeente als gekozen wordt voor een huurovereenkomst op lokaal niveau.
Financieel overzicht 8 huurovereenkomst gemeente lokaal (schatting)
Maandelijks
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 100
Inbelnummer voor 1 scenario, per nummer, minimaal drie nodig a € 18,00
Telefoniekanaal voor gelijktijdige uitgaande oproepen (max. 50), per kanaal
Verzendsnelheid: 1 SMS per 5 seconden

€ 295,00
€ 54,00
€ 16,00
€ 27,00

Totaal maandelijks:
Totaal jaarlijks:

€ 392,00
€ 4704,00

Eenmalig
Complete module voor REMOTE contacten (via LAN/WAN). 12 Input, 8
output
contacten. Excl. installatie on-site. HW Valt niet onder servicecontract.
Standaard opstartkosten nieuwe aansluiting
Opleiding beheer Gemnet Nerve Centre - per persoon off-site

€ 2.134,00
€ 1.475,00
€ 538,00

Totaal:
Afschrijving over 4 jaar:

€ 4.147,00
€ 1.037,00

Jaarlijks: 4.704,00 + 1.037,00
9
Per inwoner een verhoging van:

€ 5.740,00
€
0,287

8
9

Uitgaande van een gemeente met 20.000 inwoners en een crisisorganisatie van 100 personen.
UItgaande van 20.000 inwoners
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Bijlage 1

Onderverdeling cruciale functies in de gemeentelijke
crisisorganisatie

Eerstelijns:
•
•

Burgemeester
MOV’er

* huidige stand van zaken is dat in ieder geval deze twee functies als cruciaal worden bestempeld en
gealarmeerd worden door de GMK middels paging. Alleen deze functionarissen hebben de
mogelijkheid om contact te leggen met de GMK om zich te laten informeren.
Tweedelijns:
•
•
•
•
•

Informatiemanager BT
Bestuursvoorlichter
Gemeentesecretaris
Informatiecoördinator TBZ (afhankelijk van lokale borging beschikbaarheid IM/IC)
Eventuele technisch voorzitter TBZ

* de tweedelijns functionarissen worden ook als cruciaal bestempeld, maar hebben toch duidelijk een
andere positionering dan de eerstelijns functionarissen. Met betrekking tot de alarmering van deze
functionarissen is geen eenduidig beeld weer te geven. Een aantal gemeenten hebben er voor
gekozen en kiezen er voor om onderdelen van deze lijn via de pager te alarmeren, maar de meeste
gemeenten kiezen voor een belsysteem.
Derdelijns:
•
•
•
•

Coördinator communicatie
Procesverantwoordelijke CRIB
Procesverantwoordelijke Opvang & Verzorgen
ICT/Ondersteuning/Bodes

Vierdelijns:
•
•
•
•

Procesverantwoordelijken overige processen
Hoofden AC
Medewerkers AC/ overige functionarissen
Notulisten

* de derdelijns en vierdelijns functionarissen worden op dit moment in principe gealarmeerd middels
een belsysteem (automatisch belsysteem of belboom). De meerderheid van de gemeente ziet hier ook
geen noodzaak tot wijziging.
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Bijlage 2

Terugkoppeling uit verschillende gemeenten m.b.t.
de cruciale functies en wijze van alarmeren

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de burgemeester, alle wethouders en haar piket-MOV’ers
uitgerust met een pager. Deze lijn wordt gecontinueerd. De gemeente zal zich in de nabije toekomst
buigen over de vraag in hoeverre het gebruik van pagers uitgebreid moet worden. Hierover is op dit
moment nog geen duidelijkheid. Indien uitbreiding wordt toegepast, dan geldt dat alleen voor de
gemeentesecretaris en voorlichter (Informatiemanager wordt reeds gealarmeerd in de vorm van
MOV’ers).
Daarnaast wenst de gemeente een goed werkend (en betrouwbaar) belsysteem (makkelijk in gebruik
en onderhoud) om alle andere functies te bereiken. Zij zal als back-up systeem een belboom
hanteren.
Gemeente Bergambacht en Vlist:
De gemeenten Bergambacht en Vlist maken gebruik van pagers voor de burgemeesters,
locoburgemeesters en de MOV’ers. Voor de interne alarmering van het overige personeel gebruikt
men het automatisch belsysteem Communicator. Als backup is er, mede naar aanleiding van de
gemeentelijke scan, begin dit jaar een "belboom" opgesteld. De pagers werken naar grote
tevredenheid van de (loco) burgemeesters en MOV’ers maar zij hebben twijfels over de gesteldheid
van het huidige automatische belsysteem Communicator. Deze bezorgdheid hebben ze inmiddels ook
kenbaar gemaakt middels een brief (mei 2011) aan het BGC.
De gemeenten Bergambacht en Vlist kiezen voor de huidige mate van pagering (burgemeester en
MOV’er) in combinatie met een goed functionerend automatisch belsysteem. Op dit moment kiest men
er (nog) niet voor om de overige cruciale functies uit te rusten met een pager. Of het automatisch
belsysteem nu een update versie is van de Communicator of een geheel nieuw systeem is zoals
Nerve Center maakt niet uit. Als de alarmering via deze optie maar goed gewaarborgd is
Gemeente Teylingen:
De gemeente Teylingen maakt gebruik van pagers en een belboom. Naast de burgemeester en de
MOV’ers hebben ook de gemeentesecretaris en de BT-voorlichters een pager. De interne alarmering
wordt middels de belboom door de MOV’er opgestart na overleg met de burgemeester. Deze manier
van alarmeren werkt naar tevredenheid en in de praktijk heeft zich geen reden tot verandering
voorgedaan.
Voor deze manier van alarmeren is gekozen om de kwetsbaarheid zoveel mogelijk te beperken nadat
is gebleken dat de Communicator niet naar behoren werkt. De gemeente Teylingen staat niet negatief
tegenover een automatisch belsysteem, mits deze de alarmering van de gemeentelijke
rampenorganisatie voldoende kan borgen.
Gemeente Zoeterwoude:
De MOV’er van de gemeente Zoeterwoude heeft de collega's gesproken uit district 4; Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Verschillende argumenten zijn besproken rondom de
alarmering.
District 4 wil een geautomatiseerd belsysteem behouden. Dit kan zijn een upgrade van de huidige
Communicator/Call Out of een ander geautomatiseerd belsysteem. Dit te regelen door de
Veiligheidsregio/ BGC. Een belboom als tweede mogelijkheid alleen te gebruiken in het geval dat het
geautomatiseerde systeem niet werkt. De belboom als enige middel om personen te alarmeren is naar
mening van het District 4 geen optie. Bij een ramp van enige omvang moeten veel medewerkers snel
gealarmeerd worden en dat kan alleen met een geautomatiseerd belsysteem. Voor MOV’ers uit het
district/regio moet het mogelijk zijn om de andere gemeenten in het district middels een belsysteem te
kunnen alarmeren.
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Gemeente Lisse:
In de gemeente Lisse heeft de burgemeester, alle wethouders, gemeentesecretaris,
bestuursvoorlichter, hoofd actiecentrum voorlichting en MOV’er een pager. De bestuursvoorlichter en
hoofd actiecentrum zijn voorzien van een pager, omdat zij werkzaam zijn in deze regionale piket
functies. De informatiemanager BT en TBZ zijn op dit moment nog niet uitgerust met een pager. Dit is
afhankelijk van de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. De overige functionarissen worden via
het automatische belsysteem gealarmeerd. In de gemeente Lisse wordt sinds 2008 met tevredenheid
gewerkt met het automatische belsysteem, de Communicator. Op dit moment kiezen wij er niet voor
om de overige cruciale functies uit te rusten met een pager. Als back-up voor het automatische
belsysteem is er een belboom.
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Bijlage 3

Tarievenlijst Gemnet Nerve Centre

Abonnement o.b.v. aantal gebruikers

Maandelijks

Max. aantal in te voeren personen (recipients): 5
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 10
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 15
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 20
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 30
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 50
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 75
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 100
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 150
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 200
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 300
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 400
Max. aantal in te voeren personen (recipients): 500

€ 61,00
€ 108,00
€ 124,00
€ 142,00
€ 178,00
€ 234,00
€ 264,00
€ 295,00
€ 356,00
€ 472,00
€ 528,00
€ 706,00
€ 884,00

Telefonie in- en output

Maandelijks

Inbelnummer voor 1 scenario, per nummer
Telefoniekanaal voor gelijktijdige uitgaande oproepen (max. 50), per kanaal
Aantal persoonlijke uitgaande telefoonnummers
Conferencing op uitgaande lijnen, per kanaal (aantal moet kleiner of gelijk zijn
aan aantal telefoniekanalen)

€ 18,00
€ 16,00
€ 5,00

Messaging en systeem-contacten

Maandelijks

Verzendsnelheid: 1 SMS per 5 seconden
Verzendsnelheid: 1 SMS per 2 seconden
Verzendsnelheid: 1 SMS per seconde
ESPA: espa device voor input of output
Digital I/O licentie per contact (input of output). Remote DIO hardware nodig!
IP input module (bijv. voor Soap/XML)
SMTP module voor input- en/of outputmessaging via e-mail

€ 27,00
€ 107,00
€ 165,00
€ 112,00
€ 6,00
€ 112,00
€ 36,00

Gelijktijdig gebruik

Maandelijks

Max. aantal gelijktijdige gebruikers, per gelijktijdige gebruiker
Aanwezigheidsconsole, per gelijktijdige gebruiker

€ 57,00
€ 49,00

€ 5,00
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Implementatie, wijzigingen, hardware en opleidingen

Hardware: digitale I/O devices en Espa
Complete module voor REMOTE contacten (via LAN/WAN). 12 Input, 8 output
contacten. Excl. installatie on-site. HW Valt niet onder servicecontract.
Complete module voor REMOTE contacten (via LAN/WAN). 24 Input, 8 output
contacten. Excl. installatie on-site. HW Valt niet onder servicecontract.
Instapmodel voor REMOTE contacten inclusief voeding. 4 Input (Dry contacts (=
korte afstanden)) en 2 Outputcontacten. Excl. installatie on-site. HW Valt niet
onder servicecontract.
Nerve Centre Remote Espa Connection Module via LAN (RS232) . Excl. installatie
on-site. HW Valt niet onder servicecontract.

Eenmalig

€ 2.134,00
€ 3.150,00
€

813,00

€

356,00

Implementatie, wijzigingen, opleidingen

Eenmalig

Standaard opstartkosten nieuwe aansluiting
Standaardwijziging
Implementatiewerkzaamheden, per werkdag
Implementatiewerkzaamheden, per uur
Studio sessie voor prompts door professionele stem
Quick Scan binnen klantorganisatie, per halve dag
Opleiding beheer Gemnet Nerve Centre - per persoon off-site
Opleiding beheer Gemnet Nerve Centre - per groep on-site

€ 1.475,00
€ 126,00
€ 1.200,00
€ 150,00
€ 467,00
€ 833,00
€ 538,00
€ 1.412,00

Aanvullende informatie Gemnet Nerve Centre:
• Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.
• Conform onze datacommunicatievoorwaarden is Gemnet gerechtigd om jaarlijks, indien nodig,
zijn tarieven aan te passen.
• De tarieven in deze tarievenlijst gelden vanaf juli 2011, tenzij anders vermeld.
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VeiligheidsRegio Hollands Midden
Bureau Gemeenschappelijke Crisisbeheersing
T.a.v. dhr. R. Knaap
Rooseveltstraat 4 A
2321 BM Leiden
T: 088 - 2465 139
M: 06 – 5149 3529
E: rene.knaap@bgc.vrhm.nl

Betreft : Offerte ‘OOValert’ t.b.v. VR-Hollands Midden
Refer. : DB2012021301
Datum : 13 februari 2012

Geachte heer Knaap, beste René,
Bijgaand de beloofde offerte en antwoorden op het Pakket van Eisen met als naam ‘Eisen
en wensen voor belsysteem’, de ‘Aanvullende vragen’ en het aanvullende pakket van
eisen van jullie ICT afdeling zoals wij die in spreadsheet vorm op 9-2-2012 ontvingen.
Daarnaast is het kostenoverzicht aangepast; het bleek dat ik abusievelijk (in de haast
van de vorige aanbieding) de prijzen van het product ‘iTel Alert’ heb gehanteerd (dit
product is de voorloper van ‘OOVAlert’ en heeft aanzienlijk minder functionaliteit dan het
bedoelde ‘OOVAlert’ pakket. Verschilllen zitten met name (niet uitputtend) in:
- het bestaan van ‘functies’;
- het bestaan van ‘afdelingen’;
- de mogelijkheid van gebruik door meerdere organisaties;
- de maximale hoeveelheid deelnemers;
- het real time in kunnen spreken van een bericht vlak voor de start van een scenario;
- de ‘doorstartfunctie’;
- het gescheduled kunnen starten van scenario’s (binnenkort mogelijk);
- de ‘piketfunctie’ (binnenkort mogelijk).
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet contact met mij op te nemen.
Met vriendelijke groet,
OrcaGroup

Drs ing. Dick Bakker
Sales Director
Bijlagen:
A) Beantwoording ‘Eisen en wensen voor belsysteem’
B) Beantwoording ‘Aanvullende vragen’
C) De concrete offerte
D) Referentielijst
E) Productbeschrijving ‘OOVAlert’
F) Beantwoording PvE IVR VRHM (los spreadsheet)

Bijlage A: Beantwoording ‘Eisen en wensen voor belsysteem’

1.

Hoeveel tijd is verantwoord om drie gemeenten tegelijk te alarmeren?
Eis = binnen 20 minuten. Geef het aantal benodigde lijnen aan.
ORCA: Het aantal lijnen is mede afhankelijk van de gespreksduur en het aantal mensen
dat moet worden opgeroepen; uitgaande van een oproep met een bevestiging van
opkomst van totaal 1 minuut en een aantal op te roepen personen van 5 per gemeente,
zouden enkele lijnen dus al voldoende kunnen zijn.
2.

Hoeveel scenario’s moeten naast elkaar gedraaid kunnen worden?

Als EIS zijn 7 stuks genoemd.
ORCA: Dit is geen probleem.
Een genoemde WENS is alle scenario’s tegelijk.
ORCA: Hoeveel scenario’s zijn er? In principe zou elk van de 25 Gemeenten die het
systeem gaan gebruiken tegelijk diverse scenario’s tegelijkertijd kunnen starten.
3.

Er dient een script aan het pakket gehangen te worden dat inzicht verschaft welke
personen wel of niet reageren, c.q. inzetbaar zijn. Het script moet aangeven welke
actie er noodzakelijk is van de gealarmeerde.

Het is een EIS.
ORCA: Conform
4.

Indien de gealarmeerde niet bereikbaar is, moet het script een keuze kunnen
maken door nogmaals te bellen naar dezelfde persoon en / of een andere persoon
te bellen.

Het is een EIS.
ORCA: Conform
5.

Het systeem moet voice mail en antwoordapparaten kunnen herkennen.
Een snelle respons van de gealarmeerde kan herkend worden door bijvoorbeeld
de gealarmeerde een # in te laten toetsen voordat het bericht wordt vervolgd.

Het is een EIS.
ORCA: Het systeem vraagt na opname van de telefoon om een toets in te drukken.
Gebeurt dit niet binnen een aantal seconden, dan neemt het systeem aan dat het in een
Voice Mail Box beland is, wordt de verbinding verbroken en wordt het volgende nummer
gebeld.
6.

Primair naar mobiel telefoon bellen

Het is een EIS.
ORCA: Conform.
7.

Beschikbaarheidsrooster / piketrooster in pakket opnemen.

Het is een WENS.
ORCA: Zit er momenteel nog niet in; staat wel op de roadmap.
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8.

SMS mogelijkheid om te alarmeren

Het is een WENS.
ORCA: Conform.
9.

Gesproken SMS mogelijkheid om te alarmeren

Dit is als WENS benoemd.
ORCA: De wens is ons niet helemaal duidelijk.
10.

Via SMS kunnen reageren door aankomsttijd door de gealarmeerde door te laten
sms’en.

Het is een WENS.
ORCA: Niet conform
11.

Werkinstructie boodschap;
De gemeente die alarmeert, automatisch de naam van de gemeente opnemen in
de boodschap.

Het is een EIS.
ORCA: Conform.
Ook voor gealarmeerde gemeentelijke actiecentrum in boodschap?
Het is een WENS.
ORCA: Conform.
12.

Periodieke controle op ingevoerde personen of de gegevens nog kloppen.
Bv als personen een jaar lang niet zijn gebeld, checken of gegevens kloppen.

Het is een EIS.
ORCA: De vraag is ons niet helemaal duidelijk; hoe moeten we dit lezen? Wordt
verwacht dat het systeem elke ‘x’ maanden iemand op gaat bellen om te vragen of zijn
telefoonnummer nog klopt? Dit lijkt ons meer een organisatorische, administratieve
gelegenheid waarvan de taak en verantwoordelijkheid niet bij Orca kan liggen.
13.

Gebruiksvriendelijk Er moet een procedure zijn en misbruik moet voorkomen
worden voor web interface.
- eigen contactgegevens bewerken

Dit is als EIS benoemd
ORCA: Conform (er zijn diverse autorisatie nivo’s toe te kennen).
- beheer thuis
Het is een EIS.
ORCA: Conform (dankzij web interface) (ook met ‘https’ mogelijk).
14.

Degene die gealarmeerd moet rapportages kunnen uitlezen per; Via Smartphone /
PDA bedienbaar en rapportages kunnen uitlezen
- fax
Het is een WENS.
ORCA: Fax wordt niet ondersteund.
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- Mail
Het is een EIS.
ORCA: Nog niet; staat wel op de roadmap.
- SMS
Het is een EIS.
ORCA: Dit lijkt ons zeer onpraktisch en wordt danook niet ondersteund.
- Ook op mobiel
Het is een EIS.
ORCA: Conform.
15.

Benodigde rapportages:
- personen die onbereikbaar zijn
Het is een EIS.
ORCA: Conform.
- groepen
Het is een EIS.
ORCA: Conform.
scenario’s
Het is een EIS.
ORCA: Conform.
- Tijd voltooiing rapportage
Het is een EIS.
ORCA: Conform.

Als extra ideeën bij de rapportages zijn genoemd:
•
Tijd bereiken medewerker (ORCA: Conform)
•
Antwoord mogelijkheid van de medewerker (ORCA: Conform)
•
Uit kunnen draaien van een overzicht. Dan hoeft men niet parallel aan het
systeem een belboom als back-up bij te houden. Kan naar wens worden
uitgedraaid uit het systeem
ORCA: Dit zou conflicten en ambiguïteiten op kunnen leveren, bijvoorbeeld
als een bepaalde persoon in meerdere oproepeenheden zit die weer deel
uitmaken van hetzelfde scenario.
•
Detailrapport, met duidelijk aangegeven of iemand bereikbaar/beschikbaar
is (ORCA: Conform)
•
Rapport met aankomsttijd (ORCA: niet conform)
•
Rapport met storingsmeldingen en de bijbehorende acties
(ORCA Conform): Er is een apart tabblad waaronder eventuele
systeemmeldingen inzichtelijk zijn.
16.

Ondersteuning;
24 x 7 ondersteuning door leverancier
24 x 7 ondersteuning voor technisch beheer Veiligheidsregio
24 x 7 ondersteuning voor functioneel beheer Veiligheidsregio

EIS
ORCA: Conform
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17.

Overige Eisen Wensen:
•
•

•
•

Eenvoudige korte opstartprocedure ORCA: Conform
Het systeem moet een back-up hebben. Voor het geval er iets fout gaat
ORCA: in de platform variant is er reeds een redundante uitvoering, UPS
etc. In de stand alone variant kan eventueel gekozen worden voor een dual
active systeem. Dit is vooralsnog niet meegenomen in de prijscalculatie.
Eén inspreker van standaard berichtonderdelen niet vier verschillende
personen. ORCA: Conform; Is een organisatorische aangelegenheid van
opdrachtgever zelf.
Automatisch proefalarmering kunnen ingeven voor eerste maandag van de
maand 12.00 uur. ORCA: niet conform; wel op de roadmap.

ORCA: zijn de 4 punten hierboven nu ‘eisen’ of ‘wensen’?

Eis:
•
•
•
•
•
•

Wens:
•

•
•
•

Systeem net zo lang laten bellen totdat het benodigd aantal personen heeft
gereageerd (dus meer dan 3 belrondes). ORCA: Conform.
Bel prioriteit kunnen instellen van personen (per scenario, per groep, per
persoon). ORCA: Conform.
Robuust systeem waar op te vertrouwen is. Waar dus ook bij grotere
incidenten waarbij meer dan 1 gemeente een rol spelen de alarmering
prima verloopt. ORCA: Conform.
Goede ondersteuning. ORCA: Conform.
Als piket nummer in systeem staat dan zeker geen piket rooster meer
opnemen. ORCA: de eis is ons niet duidelijk; maar een rooster zit er
sowieso niet in. Dit staat wel op de roadmap en wel voor Q-3 2012.
Bij vraag 13: “eigen contactgegevens bewerken”, mag uiteraard alleen de
MOV-er bedoeld worden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat alle
personen welke in het systeem zijn opgenomen, dat zij zelf hun
contactgegevens kunnen bewerken. ORCA: Conform. Net hoe de
opdrachtgever dit wil instellen d.m.v. de autorisatienivo’s.

Minder gevoelig invoersysteem. ORCA: Conform. Het is ons onduidelijk
‘dan wat’ het invoersysteem minder gevoelig moet zijn. Feit is dat ons
product een zeer gebruikersvriendelijke en intuïtieve GUI heeft waar zich
bijvoorbeeld knoppen aandienen op logische momenten en logische
plaatsen.
Meerdere gemeenten tegelijkertijd kunnen alarmeren. ORCA: Conform.
i.p.v. primair naar mobiel bellen liever zelf de keuze kunnen maken per
gealarmeerde. ORCA: Conform.
geen standaard boodschappen. Met een zelf ingesproken boodschap ben je
veel flexibeler. ORCA: Conform.
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Bijlage B: Beantwoording ‘Aanvullende vragen’

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

In de offerte staan niet de op te leveren functionele resultaten aangegeven. Wij
verzoeken u een overzicht te geven van de op te leveren functionele resultaten.
ORCA: dat zijn: Functioneel Ontwerp, Systeem documentatie, test procedure en
gebruikershandleiding. Bij de hosted variant zijn de eerste 2 documenten niet van
toepassing.
In de offerte staat niet aangegeven wat de beschikbaarheid van het systeem is in
percentages. Wij verzoeken u om in de offerte een beschikbare percentage op te
nemen.
ORCA: 99 %; dit is echter nogal afhankelijk van hoe dit berekend wordt; denk
hierbij aan geplande downtijd voor onderhoud en of de berekening per maand of
per jaar wordt gedaan. Ook speelt een rol of er een ‘dual active’ systeem wordt
aangeschaft of niet en sowieso ‘hosted’ of ‘stand alone’. Het beschikbaarheidspercentage kan dan oplopen tot 99,8 % op jaarbasis.
Wij verzoeken u om in de offerte een aanvullend prijsoverzicht op te nemen
waarin staat dat de kosten die na een eventuele gunning zijn opgegeven en die
niet het gevolg zijn van aanvullende informatie of vragen van de opdrachtgever
niet in verrekening voor opdrachtgever in aanmerking komen.
ORCA: Conform. Zie bijlage C.
Wij verzoeken u om aan te leveren een overzicht van de eventueel door de
veiligheidsregio te realiseren voorwaarden zijn en wat de kosten daarvan zijn.
ORCA: bij keuze voor ‘hosted’ geldt eigenlijk alleen als eis dat er webtoegang
moet zijn. Wordt er gekozen voor een stand alone optie, dan spelen zaken als:
serverruimte, telefonie koppelvlak, stroomvoorziening, Internetverbinding t.b.v.
de SMS gateway en beschikbaarheid van mensen met juiste kennis en
beslissingsbevoegdheden in de diverse fasen van het project, waaronder één
projectleider van de zijde van de opdrachtgever (c.q. contactpersoon).
De kosten die samenhangen met deze voorwaarden kunnen wij niet geven.
De inschrijver specificeert de investering- en onderhoudskosten duidelijk naar een
periode van 4 jaar. Doel hiervan is dat een exact investerings- en kosten overzicht
beschikbaar is en de Veiligheidsregio precies weet waar ze aan toe is. Het bestuur
wenst een exact overzicht van de investerings- en onderhoudskosten in te zien.
ORCA: Conform; zie bijlage C.
In de offerte is geen eerste prijsindexering opgenomen. Voorstel is om in de
offerte op te nemen “Aanpassing van tarieven mag voor de eerste maal
plaatsvinden 12 maanden na geaccepteerde oplevering door opdrachtgever”.
ORCA: Bij deze Conform.
In de offerte is geen duidelijkheid over de garantietermijn. Voorstel is om in de
offerte op te nemen dat alle gebreken tijdens de eerste 12 maanden na oplevering
gratis worden hersteld.
ORCA: Conform; dit zit in het Onderhoudscontract dat direct in gaat na aanschaf
van het stand alone systeem; bij de hosted variant zit dit verdisconteerd in de
maandelijkse kosten.
De veiligheidsregio zorgt zelf voor de levering van hardware en een standaard Dell
Server. In de offerte vermelden aan welke eisen de hardware, server moet
voldoen. Tevens vermelden of gebruik gemaakt kan worden van XP, Vista en/of
Windows 7.
ORCA: Windows Server 2008 met SQL 2008 of SQL Express; Euro ISDN telefonie
koppelvlak.
Dit speelt uiteraard allemaal niet als er gekozen wordt voor de hosted variant.
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i.

Wij gaan niet akkoord met de verkoopvoorwaarden.
De motivatie hiervoor is dat de gestelde voorwaarden eenzijdig zijn en in het
voordeel van de inschrijver, Dit is onacceptabel voor het bestuur van de
Veiligheidsregio. De verkoopvoorwaarden gelden die van de overheid. Daarnaast
dient ook een testplan beschreven zijn.
ORCA: Ik neem aan dat u bedoelt dat de inkoopvoorwaarden van de overheid
gelden. Dit is voor ons geen showstopper.
Een testplan is onderdeel van realisatiefase; die komt dus na de gunning.
j. Verder valt op in de offerte dat de genoemde uurtarieven en kilometer vergoeding
hoog zijn. Voorstel is om een all in prijs te noemen.
ORCA: Conform; zie bijlage C.
k. In de offerte aangeven of remote inbellen mogelijk is voor het oplossen van
storingen en welke tijd en kosten daaraan verbonden zijn.
ORCA: Conform. Dit speelt niet bij de hosted variant.
Welke voorwaarden zijn er gesteld bij een ISDN 30 kabelverbinding?
ORCA: Euro ISDN. Speelt niet bij de hosted variant.
l. Na gunning moet er duidelijkheid zijn over elkaars verantwoordelijkheden. Indien
de opdrachtgever met extra wensen komt, dan dienen eerst de kosten genoemd
te worden. Verder dienen er afspraken gemaakt te worden over tijdens de
ontwikkeling van een testplan. Na ontwikkeling dient er een stresstest uitgevoerd
moeten worden. Indien het systeem goed heeft gefunctioneerd na de stresstest,
accepteren wij de levering.
ORCA: Conform.
m. Na gunning dient er een implementatieplan aangeleverd te worden. Indien er
kosten hieraan verbonden zijn, dienen deze vooraf aangegeven te worden.
ORCA: Conform.
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Bijlage C: De concrete offerte

Hosted versus stand alone:
Allereerst de opmerking dat het ons niet zo veel uit maakt welke keuze u maakt: ‘hosted’
of ‘stand alone’. Functioneel gezien is er geen verschil. Qua architectuur en prijs verschilt
het echter wel:

Architectuur ‘Hosted’ variant:

Gemeente ‘B’
Gemeente ‘A’

Gemeente ‘C’

https

https

https
WWW

Orca Multi Media
Platform
‘Mobiel’ bellen

‘Vast’ bellen

PSTN

GSM

+SMS

Toelichting ‘hosted’ variant:
De 25 Gemeenten krijgen allen een eigen toegangscode waarmee ze kunnen inloggen op
een speciale website waarvan de toegang via het https protocol verkregen kan worden.
Ze voeren ieder voor zich hun deelnemers, functies, groepen, afdelingen en scenario’s
met bijbehorende oproepeenheden in en kunnen die dus ook ieder voor zich bijhouden.
Ook het starten van een scenario kan (o.a.) via de webinterface plaatsvinden.
Het centrale systeem - dat op co-locatie bij Verizon staat in Rotterdam – zorgt voor het
uitbellen naar zowel vaste nummers als mobiele nummers en voor het eventuele
verzenden van SMS berichten naar mobiele nummers.
Het technische beheer ligt bij deze variant volledig bij OrcaGroup.
Zowel de aanschaf als de maandelijkse bedragen, uitbel- en SMS kosten lopen via Orca.
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Architectuur ‘Stand alone’ variant:
Gemeente ‘B’
Gemeente ‘A’

Gemeente ‘C’

https
https
https

WWW
IP
IP

iTel Alert Server

ORCA SMS
Gateway
GSM

IP

Media Gateway
ISDN

PSTN

ISDN

Switch VR-HM
GSM

‘Vast’ bellen
‘Mobiel’ bellen
+SMS

Toelichting ‘Stand alone’ variant:
Het invoeren en het beheren van de gegevens alsook het starten van de scenario’s door
de respectievelijke gemeenten gaat op dezelfde wijze als bij de ‘hosted’ variant.
De OOVAlert software draait nu echter niet op het multi media systeem van Orca, maar
op een eigen, stand alone server in een serverruimte van VRHM. Omdat het gewenste
telefonie koppelvlak (euro)ISDN dient te zijn, is er een zogenaamde Media Gateway
nodig, die het telefonieprotocol omzet van IP naar ISDN en vice versa.
Deze media gateway is vervolgens via een euro ISDN trunk van 30 lijnen verbonden met
de bestaande ISDN switch van VRHM.
Het is hierbij belangrijk te vermelden dat de genoemde capaciteit van 30 lijnen alleen
gehaald kan worden als er evenzoveel poorten worden vrijgemaakt op de switch van
VRHM, zowel aan de binnenkomende kant (de zijde die gekoppeld is aan de genoemde
media gateway) als aan de zijde die aan het PSTN gekoppeld is.
Outbound calls worden door de OOVAlert server geïnitieerd en gaan via het PSTN en het
publieke GSM netwerk naar de eindbestemmingen.
Het SMS verkeer wordt via een internetverbinding met de Orca SMS gateway aan de
mobiele telecom operators aangeboden.
De uitbelkosten komen in dit geval rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever.
De initiële aanschaf, de SMS kosten en het onderhoud lopen via OrcaGroup.
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Kostenoverzicht ‘hosted’ variant
OOVAlert software applicatie (25 Gemeenten, Tel+SMS, 3.500 deelnemers)
Inclusief instructie, documentatie, opstartbegeleiding en tests
€ 47.600,Jaarlijks onderhoudbedrag (12 %)
€ 5.712,Totaal over 4 jaar dus:

€ 70.448.-

Uitbelkosten:
Item
vast
mobiel
0900
buitenland

Beschrijving
Naar vaste nationale nrs in NL
Naar NL mobiele nrs
Naar zgn koopnummers
Afhankelijk bestemming
Specificatie rekening

€
€
€

/gesprek
0,030
0,030
0,035

€

25,-

€
€
€

SMS kosten, per stuk

/minuut
0,029
0,109
Afh. Tar

€

0,10

Kostenoverzicht ‘stand alone’ variant

OOVAlert offerte tool OrcaGroup (VR-HM, 20120213)
Item-nr. Omschrijving
1 19" 2U HPDL380 R05
(zou door VR-HM zelf geleverd kunnen worden)
2 DMG (Dialogic Media Gateway)

Aantal
1

Prijs/eenh
Prijs
Opmerkingen
€ 3.750,00
€ 3.750,00 Geschikt voor max. 120 ISDN of 800 VoIP kanalen

1

€ 2.975,00

€ 2.975,00 Voor omzetting IP<=>ISDN

3 OOVAlert basis applicatie

1

€ 3.500,00

€ 3.500,00 Basis applicatie stand alone variant

4 OOVAlert configuratie

1

€ 47.600,00

5 GMS Koppeling

0

€ 5.800,00

6 Implementatie

16

€ 105,00

€ 1.680,00 Engiszins afhankelijk van configuratie en situatie

7 Projectbegeleiding / werkvoorbereiding

16

€ 105,00

€ 1.680,00 Engiszins afhankelijk van configuratie en situatie

8 Documentatie / acceptatietests en opleiding

24

€ 105,00

€ 2.520,00 Engiszins afhankelijk van configuratie en situatie

9 Telefonie op basis van VoIP of ISDN

30

€ 600,00

Totaal generaal
10 Onderhoudscontract

11 Aansluiting op SMS gateway (excl. internetverbinding)
12 Prijs per SMS bericht
13 Uitbelkosten

€ 47.600,00 O.b.v. 25 org.; > 500 deelnemers; voice+SMS
€ 0,00 Standaard koppeling met GMS applicatie.

€ 18.000,00 SW-licenses (gelijk bij VoIP en ISDN)
€ 81.705,00 (Alle bedragen zijn exclusief BTW)

1

€ 775,05
Per maand
€ 60,00
€ 0,10
p.m.

€ 9.300,60 (12 % van alles minus punten 7 en 8)
Per jaar
€ 720,00
Liggen bij opdrachtgever zelf

Totaal over 4 jaar dus: € 121.787,- (evt. -/- € 5.550,- i.v.m. de server incl. onderh).

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
Deze aanbieding is ‘fixed price’ (tenzij er functionele wijzigingen gevraagd worden
en/of er parameters wijzigen);
Levertijd: in overleg en uiteraard nogal afhankelijk van moment van gunning;
Betalingsconditie eenmalige bedragen: 40 % bij opdracht, 40% bij oplevering, 20%
na acceptatie met een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum;
Betalingsconditie periodieke bedragen: 100 % binnen 30 dagen na factuurdatum;
Deze offerte vervangt de prijsopgave met als referentie DB2012011201 d.d. 12
januari 2012 en is geldig t/m 31-3-2012.
Uurtarief voor software aanpassingen achteraf of op specifieke wens bedraagt € 105,Levering exclusief infrastructuur
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Bijlage D: Referentielijst
(dit betreft leveringen van zowel stand alone als hosted varianten van onze
GroupMessenger, iTel Alert en OOVAlert producten)

- Meldkamer Noord Nederland (112 meldkamer)

Drachten (OOVAlert)

- Academisch Ziekenhuis Maastricht (diversen)

Maastricht

- Huntsman Holland B.V. (calamiteiten)

Rotterdam

- Nederlandse Gasunie (calamiteiten)

Waddinxveen

- Delta (Burger informatie)

Zeeland

- Gemeente Utrecht (openbare verlichting)

Utrecht

- Gemeente Doetinchem (gladheidbestrijding)

Doetinchem

- Gemeente Eindhoven (burger informatie)

Eindhoven

- DAR (vuilnis ophaal)

Nijmegen

- ROVA (vuilnis ophaal)

Amersfoort

- Gemeente Assen (gladheidbestrijding)

Assen

- Meteo Consult (weer waarschuwingen diversen)

Wageningen

- Afval Combinatie De vallei

Ede

- Omroep Flevoland (Burger informatie)

Flevoland

- Nedtrain (voorraadbeheer)

Utrecht

- Leaseplan (uitwijk)

Almere

- Gemeente Hoorn (gladheidbestrijding)

Hoorn

- Gemeente Eindhoven (interne beveiliging)

Eindhoven

- Chemelot (diverse calamiteiten procedures)

Geleen

- Maastricht-Aken Airport (calamiteitenoproep)

Maastricht

11

Bijlage E: Productbeschrijving ‘OOVAlert’
Het basis principe
OOVAlert is een multimediaal systeem dat het mogelijk maakt snel (groepen) mensen
multimediaal te informeren over een calamiteit of een gebeurtenis en die mensen snel te
mobiliseren.
Diegenen die opgeroepen worden kunnen reageren of ze in de gelegenheid zijn te
komen, zodat de leiding altijd inzicht heeft hoeveel mensen op de plaats van het onheil
beschikbaar zijn.
De mensen kunnen opgeroepen worden via de telefoon met een gesproken boodschap of
via sms. Eventueel kunnen oproepmogelijkheden via een semafoon, via e-mail en via fax
worden toegevoegd. Het OOVAlert systeem is opgebouwd als een lagen model:

Laag 4:

Laag 3:

Laag 2:
Laag 1:

Scenario’s
Oproepeenheden
Deelnemerverzamelingen
(functie, groep of afdeling)

Deelnemers

De eerste laag zijn de feitelijke Deelnemers; de mensen die moeten worden
geïnformeerd en/of opgeroepen in geval van een calamiteit.
De tweede laag bevat de zogenaamde ‘Deelnemerverzamelingen’; dit kunnen zijn:
- Functies (bijv. alle mensen die de BHV functie hebben)
- Groepen (bijv. alle mensen op de 2e verdieping van gebouw A)
- Afdelingen (bijv. alle medewerkers van de Administratie)
- Individuele, specifieke personen (bijv. dhr. S. de Groot)
Elke deelnemerverzamelingen bestaat uit fysieke deelnemers. Omgekeerd kunnen
deelnemers worden toegewezen aan diverse deelnemerverzamelingen. Met andere
woorden, een individuele persoon kan:
- één of meerdere functies vervullen
- tot één of meerdere groepen behoren en/of
- tot één of meerdere afdelingen behoren.
De derde laag wordt gevormd door de Oproepeenheden. Een oproepeenheid wordt
opgebouwd uit één of meerdere deelnemerverzamelingen. Bijvoorbeeld de
oproepeenheid ‘BHV’ die wordt samengesteld uit de deelnemerverzameling ‘BHV-groep’
en de deelnemerverzameling ‘Hoofd BHV’.
Elke oproepeenheid heeft zijn eigen ‘vulgraad’. Dit is het aantal mensen dat binnen de
betreffende oproepeenheid minimaal wordt verwacht aanwezig te zijn.
De vierde laag zijn de Scenario’s . Bijvoorbeeld het scenario ‘brand in chemisch bedrijf’
of ‘vliegtuigbom gevonden’. Een scenario bevat één of meerdere oproepeenheden.
Het aantal in te richten scenario’s is in principe onbeperkt.
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Bediening
OOVAlert wordt in twee vormen geleverd: op eigen hardware die ter plekke geïnstalleerd
wordt of in een ‘hosted’ omgeving; dat wil zeggen dat overal vandaan via internet is in te
loggen op het systeem.
Er zijn 4 verschillende autorisatienivo’s toe te wijzen aan inlogcodes, waarmee ofwel alle
data ofwel een deel van de data ofwel alleen het eigen profiel is te wijzigen.
De gebruikersinterface is zeer intuïtief; knoppen en functionaliteiten bieden zich aan op
logische momenten en zitten op prettige plaatsen.
Een voorbeeldscherm:
Voor toekomstig
gebruik van Location
Based Services, wordt
de geografische
informatie horende bij
zowel organisaties als
deelnemers in de
database opgeslagen.
Hierdoor is het straks
mogelijk om scenario’s
te definieren waarbij
(volautomatisch) alleen
de dichtstbijzijnde
hulpverleners worden
opgeroepen.

Deelnemers
Van een deelnemer (een individueel natuurlijk persoon) kunnen niet
alleen de vaste adresgegevens
worden ingevoerd, maar worden
tevens de media ingegeven via
welke hij of zij oproepbaar is.
Beschikbare media zijn: telefoon,
SMS, E-mail, en semafoon.
Een voorbeeld van deelnemer
details:
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Deelnemerverzamelingen
Na het invoeren van de organisatie (dat mogen er meerdere zijn) en bijbehorende
deelnemers, worden de zogenaamde ‘deelnemerverzamelingen’ in het systeem
gedefineeerd; een deelnemerverzameling kan zijn:
- een afdeling
- een groep
- een functie
De begrippen ‘afdeling’ en ‘groep’ spreken voor zich; een ‘functie’ heeft als bijzonder
kenmerk dat deze door meerdere personen kunnen worden opgevuld. Als de eerste niet
bereikbaar is of niet kan komen, wordt automatisch zijn of haar vervanger opgeroepen.
Afdelingen, groepen en functies kunnen op eenvoudige wijze worden gevuld met
deelnemers uit de laag eronder.

Oproepeenheden
Hierna worden de oproepeenheden gevuld; ook dit gaat op zeer gebruikersvriendelijke
wijze via de intuïtieve interface. Elke oproepeenheid heeft zijn eigen ‘vulgraad’.

Scenario’s
Als de organisaties, deelnemers, deelnemerverzamelingen en oproepeenheden in zijn
gevoerd, kunnen de diverse scenario’s worden gedefinieerd.
Een scenario kan meerdere ‘oproepeenheden’ bevatten. Deze kunnen zodanig worden
gekozen dat een compleet GRIP scenario kan worden gebouwd.
Maar ook buiten het ‘GRIP’ domein kunnen scenario’s worden gedefinieerd; denk
bijvoorbeeld aan het ontruimen van een bepaald pand met 2 verdiepingen, zoals in het
voorbeeld hieronder:

In dit voorbeeld bestaat
de oproepeenheid met de
naam ‘Alle medewerkers’
uit twee gedefinieerde
groepen, te weten
‘begane grond’ en ‘1e
verdieping’.

Bel voor meer informatie of een kennismakingsafspraak met OrcaGroup: +31 (0) 412 –
695 100 of kijk op de speciale website: www.oovalert.nl

14

Gr. VeiligheidsRegio Hollands Midden
Bureau Gemeenschappelijke Crisisbeheersing
T.a.v. H.E.N.A. Meijer, Commandant
p/a Rooseveltstraat 4 A
2321 BM Leiden
T: 088 - 2465 139
M: 06 – 5149 3529
E: rene.knaap@bgc.vrhm.nl

Betreft : Overeenkomst ‘OOValert’
Refer. : DB2012050201
Datum : 2 mei 2012

Geachte heer Meijer,
Naar aanleiding van diverse bezoeken aan uw organisatie en de daaruit voortgekomen
correspondentie, eisen en wensen pakket en de aanvullende vragenlijst heb ik bij deze het
genoegen u de overeenkomst te doen toekomen inzake een op te leveren hosted OOVAlert
calamiteiten oproep- en notificatie systeem.
In bijgaande overeenkomst vindt u:
- een productbeschrijving
- specificatie van de kosten, opgesplitst naar
- implementatiekosten
- jaarlijkse kosten
- kosten per calamiteit
Als bijlagen vindt u tevens:
- een plan van aanpak
- de beantwoording van de ‘Eisen en wensen voor belsysteem’
- de beantwoording van de ‘Aanvullende vragen’
- een referentielijst
OrcaVoice B.V. is akkoord met de inkoopvoorwaarden ‘VRHM’.
Als factuuradres zal gebruikt worden:
Gr. Veiligheidsregio Hollands Midden
T.a.v. Financiën
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Vertrouwende op een professionele, prettige en langdurige relatie,
Met vriendelijke groet,
OrcaGroup

Drs ing. Dick Bakker
Sales Director
Overeenkomst: OOVAlert – VRHM – DB2012050201

Overeenkomst: OOVAlert
(Hosted variant)
Drs ing. Dick Bakker

Overeenkomst: OOVAlert – VRHM – DB2012050201
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1
1.1

Productbeschrijving OOVAlert
Het basis principe

OOVAlert is een systeem dat het mogelijk maakt snel (groepen) mensen multimediaal te
informeren over een calamiteit of een gebeurtenis en die mensen snel te mobiliseren.
Diegenen die opgeroepen worden kunnen reageren of ze in de gelegenheid zijn te komen, zodat de
leiding altijd inzicht heeft hoeveel mensen op de plaats van het onheil beschikbaar zijn.
De mensen kunnen opgeroepen worden via de telefoon met een gesproken boodschap of via sms.
Eventueel kunnen oproepmogelijkheden via een semafoon, via e-mail en via fax worden
toegevoegd. Het systeem is opgebouwd als een lagen model:

Laag 4:

Laag 3:

Laag 2:
Laag 1:

Scenario’s
Oproepeenheden
Deelnemerverzamelingen
(functie, groep of afdeling)

Deelnemers

De eerste laag zijn de feitelijke Deelnemers; de mensen die moeten worden geïnformeerd en/of
opgeroepen in geval van een calamiteit.

De tweede laag bevat de zogenaamde ‘Deelnemerverzamelingen’; dit kunnen zijn:
Functies (bijv. alle mensen die de BHV functie hebben)
Groepen (bijv. alle mensen op de 2e verdieping van gebouw A)
Afdelingen (bijv. alle medewerkers van de Administratie)
Individuele, specifieke personen (bijv. dhr. S. de Groot)
Elke deelnemerverzamelingen bestaat uit fysieke deelnemers. Omgekeerd kunnen deelnemers
worden toegewezen aan diverse deelnemerverzamelingen. Met andere woorden, een individuele
persoon kan:
één of meerdere functies vervullen
tot één of meerdere groepen behoren en/of
tot één of meerdere afdelingen behoren.

De derde laag wordt gevormd door de Oproepeenheden. Een oproepeenheid wordt opgebouwd
uit één of meerdere deelnemerverzamelingen. Bijvoorbeeld de oproepeenheid ‘BHV’ die wordt
samengesteld uit de deelnemerverzameling ‘BHV-groep’ en de deelnemerverzameling ‘Hoofd BHV’.
Elke oproepeenheid heeft zijn eigen ‘vulgraad’. Dit is het aantal mensen dat binnen de betreffende
oproepeenheid minimaal wordt verwacht aanwezig te zijn.

De vierde laag zijn de Scenario’s . Bijvoorbeeld het scenario ‘brand in chemisch bedrijf’ of
‘vliegtuigbom gevonden’. Een scenario bevat één of meerdere oproepeenheden.
Het aantal in te richten scenario’s is in principe onbeperkt.
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1.2

Bediening

OOVAlert wordt in twee vormen geleverd: op eigen hardware die ter plekke geïnstalleerd wordt of
in een ‘hosted’ omgeving; dat wil zeggen dat overal vandaan via internet is in te loggen op het
systeem.
Er zijn 4 verschillende autorisatienivo’s toe te wijzen aan inlogcodes, waarmee ofwel alle data ofwel
een deel van de data ofwel alleen het eigen profiel is te wijzigen.
De gebruikersinterface is zeer intuïtief; knoppen en functionaliteiten bieden zich aan op logische
momenten en zitten op prettige plaatsen.
Een voorbeeldscherm:
Voor toekomstig gebruik
van Location Based
Services, wordt de
geografische informatie
horende bij zowel
organisaties als
deelnemers in de
database opgeslagen.
Hierdoor is het straks
mogelijk om scenario’s te
definieren waarbij
(volautomatisch) alleen
de dichtstbijzijnde
hulpverleners worden
opgeroepen.

1.3

Deelnemers

Van een deelnemer (een individueel natuurlijk persoon) kunnen niet
alleen de vaste adresgegevens
worden ingevoerd, maar worden
tevens de media ingegeven via
welke hij of zij oproepbaar is.
Beschikbare media zijn: telefoon
en SMS.
Er kunnen meerdere nummers
worden opgegeven.
Elke deelnemer is toe te wijzen aan
bepaalde functies, groepen, afdelingen
en/of organisaties.

Een voorbeeld van deelnemer
details:

3
Overeenkomst: OOVAlert – VRHM – DB2012050201

1.4

Deelnemerverzamelingen

Na het invoeren van de organisatie (dat mogen er meerdere zijn) en bijbehorende deelnemers,
worden de zogenaamde ‘deelnemerverzamelingen’ in het systeem gedefineeerd; een
deelnemerverzameling kan zijn:
een afdeling
een groep
een functie
De begrippen ‘afdeling’ en ‘groep’ spreken voor zich; een ‘functie’ heeft als bijzonder kenmerk dat
deze door meerdere personen kunnen worden opgevuld. Als de eerste niet bereikbaar is of niet kan
komen, wordt automatisch zijn of haar vervanger opgeroepen.
Afdelingen, groepen en functies kunnen op eenvoudige wijze worden gevuld met deelnemers uit de
laag eronder.

1.5

Oproepeenheden

Hierna worden de oproepeenheden gevuld; ook dit gaat op zeer gebruikersvriendelijke wijze via de
intuïtieve interface. Elke oproepeenheid heeft zijn eigen ‘vulgraad’.

1.6

Scenario’s

Als de organisaties, deelnemers, deelnemerverzamelingen en oproepeenheden in zijn gevoerd,
kunnen de diverse scenario’s worden gedefinieerd.
Een scenario kan meerdere ‘oproepeenheden’ bevatten. Deze kunnen zodanig worden gekozen dat
een compleet GRIP scenario kan worden gebouwd.
Maar ook buiten het ‘GRIP’ domein kunnen scenario’s worden gedefinieerd; denk bijvoorbeeld aan
het ontruimen van een bepaald pand met 2 verdiepingen, zoals in het voorbeeld hieronder:

In dit voorbeeld bestaat de oproepeenheid met de naam ‘Alle medewerkers’ uit twee gedefinieerde
groepen, te weten ‘begane grond’ en ‘1e verdieping’.
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1.7

Organisaties

Het systeem kan meerdere organisaties onderscheiden die allen hun eigen gegevens
kunnen invoeren en onderhouden.
Het is hierbij mogelijk dat meerdere organisaties (bijv. Gemeenten) het systeem tegelijk
gebruiken en dat er dus ook meerdere scenario’s tegelijkertijd gestart kunnen worden.
Het gewenste aantal organisaties is (net als het totaal aantal deelnemers en de mogelijke
media) één van de parameters die de prijs bepalen (zie verder).

1.8

Rapportage

OOValart heeft een dynamische rapportage tool waarmee heel eenvoudig en snel een
rapport kan worden samengesteld. Vanuit een bepaalde default samenstelling kunnen
onderdelen worden verwijderd of juist toegevoegd; voorbeeldscherm:

1.9

GMS koppeling

Er is een interface beschikbaar tussen OOV Alert en GMS, deze interface maakt het
mogelijk dat scenario’s vanuit GMS gestart kunnen worden. Er is echter niet gekozen
voor deze optie.

1.10 Toekomstige functionaliteiten
De volgende functionaliteiten zijn bij oplevering nog niet beschikbaar maar staan wel op
de ontwikkel ‘road map’ en worden, zodra die beschikbaar zijn, gratis toegevoegd:
- piketdienst
- beschikbaarheidsrooster
- informatievoorziening via een ‘app’ op de meest gangbare smartphones
- rapportage via e-mail
- geschedulede (proef)alarmeringen
Voor andere uitbreidingen en/of verbeteringen die mogelijk interessant danwel relevant
zijn voor VRHM zal telkens separaat offerte worden gedaan.
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2

De OOVAlert ‘hosted’ variant

Functioneel gezien maakt het niet uit welke keuze u maakt: ‘hosted’ of ‘stand alone’. Qua
architectuur en prijs verschilt het echter wel.
2.1

Architectuur ‘Hosted’ variant
Gemeente ‘B’
Gemeente ‘A’

Gemeente ‘C’

https

https

https
WWW

Orca Multi Media
Platform
‘Mobiel’ bellen

‘Vast’ bellen

PSTN

GSM

+SMS

Toelichting ‘hosted’ variant:
De 25 Gemeenten krijgen allen een eigen toegangscode waarmee ze kunnen inloggen op
een speciale website waarvan de toegang via het https protocol verkregen kan worden.
Ze voeren ieder voor zich hun deelnemers, functies, groepen, afdelingen en scenario’s
met bijbehorende oproepeenheden in en kunnen die dus ook ieder voor zich bijhouden.
Ook het starten van een scenario kan (o.a.) via de webinterface plaatsvinden.
Het centrale systeem - dat op co-locatie bij Verizon staat in Rotterdam – zorgt voor het
uitbellen naar zowel vaste nummers als mobiele nummers en voor het eventuele
verzenden van SMS berichten naar mobiele nummers.
Het technische beheer ligt bij deze variant volledig bij OrcaGroup en ook de feitelijke,
operationele kosten (uitbel- en SMS-kosten) lopen via Orca.
2.2

Beschikbare lijncapaciteit bij ‘hosted’

Hier wordt verwezen naar de als los document bijgevoegde ‘SLA’.
2.3

Bewaking en onderhoud op het hosted platform

Het platform beschikt over diverse bewakingsmechanismen, waaronder diverse SNMP
traps, waarbij onderhoudstechnici van Orca multi mediaal worden gewaarschuwd zodra
een onderdeel van het platform zich niet gedraagt zoals het zou moeten. Zij kunnen
vervolgens 24 uur per dag en overal vandaan maatregelen nemen om het euvel te
verhelpen. Indien relevant wordt u uiteraard op de hoogte van e.e.a. gehouden.
Hierna volgt een uiteenzetting van hoe de genoemde bewaking is gerealiseerd.
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2.3.1 Systeemmonitoring
De OrcaGroup Systeem Monitoringservice heeft betrekking op het vaststellen van fouten
op het communicatie platform die van invloed zijn op de dienstverlening. De monitoring
service constateert dat er zich een probleem voordoet, notificeert, en zal daarnaast de
betrokken applicaties herstarten op het moment dat deze weer beschikbaar zijn. Dit
proces is volledig geautomatiseerd om minimale down time van het systeem te
garanderen.
2.3.2 Netwerk Monitoring
De OrcaGroup Netwerk Monitoring Service omvat vaststelling met betrekking tot
netwerkstoringen gedurende verzoeken van een van de aanwezige systemen. De status
van de netwerkbeschikbaarheid wordt constant gemeten, en zogauw deze afwijkt van
normale omstandigheden wordt de OrcaGroup servicedesk genotificeerd.
2.3.3 Software installatie / updates
OrcaGroup zal, wanneer nodig, software updates beschikbaar stellen. Gezien de impact
van deze updates op de omgeving, zal OrcaGroup de Klant hiervan niet op de hoogte
stellen. Echter, wanneer deze updates of installaties ook maar enige invloed hebben op
de diensten van de Klant, dan zal de Klant enkele dagen voordat dit gebeurt, en met een
minimum van 5 werkdagen, hiervan op de hoogte worden gesteld.
2.3.4 Preventief hardware onderhoud
OrcaGroup zal preventief hardware onderhoud plegen aan alle systemen op haar colocatie. In deze situatie zal OrcaGroup alleen contact opnemen met de Klant om deze te
informeren over de impact van dit onderhoud wanneer er sprake is van down time.
Wanneer onderhoudactiviteiten invloed hebben op de down time van aan de Klant
gerelateerde diensten, dan zal OrcaGroup enkele werkdagen (minimaal 5) voordat het
hardware onderhoud plaatsvindt, contact opnemen met de Klant.

2.3.5 Preventief software onderhoud
OrcaGroup zal preventief software onderhoud plegen aan alle systemen op haar colocatie. Preventief software onderhoud zal plaatsvinden wanneer een nieuwe service pack
of andere gerelateerde software releases geïmplementeerd dienen te worden op de
systemen op de co-locatie.

2.4

Service Level Agreement (SLA)

Aan deze overeenkomst wordt een Onderhoudsovereenkomst/SLA op de OOVAlert
applicatie gekoppeld welke als apart document is bijgevoegd.
In deze Onderhoudsovereenkomst/SLA staan zaken omschreven m.b.t.
beschikbaarheidsgaranties, response- en hersteltijden, contactpersonen etc.
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3

Kostenoverzicht ‘hosted’ variant

OOVAlert software applicatie (25 Gemeenten, Tel+SMS, 3.500 deelnemers)
Inclusief instructie, documentatie, opstartbegeleiding en tests
€ 47.600,Jaarlijks onderhoudbedrag (12 %)
€ 5.712,Totaal over 4 jaar dus:
€ 70.448.Uitbelkosten:
Item
vast
mobiel
0900
buitenland

Beschrijving
Naar vaste nationale nrs in NL
Naar NL mobiele nrs
Naar zgn koopnummers
Afhankelijk bestemming
Specificatie rekening (per maand)
SMS kosten, per stuk

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€
€
€

/gesprek
0,030
0,030
0,035

€

25,-

€
€
€

/minuut
0,029
0,109
Afh. Tar

€

0,10

Overige voorwaarden
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
Er wordt een minimale looptijd van deze overeenkomst afgesproken van 4 jaar met een
opzegtermijn van 3 maanden;
Indien niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst na de initiële periode van 4 jaar telkens
stilzwijgend met één jaar verlengd;
Aanpassing van tarieven mag voor de eerste maal plaatsvinden 12 maanden na geaccepteerde
oplevering door opdrachtgever en wel conform de ‘CPI’ (Consumenten Prijs Index);
M.b.t. de marktconformiteit van de uitbelkosten stelt OrcaGroup zich ten doel tenminste 25 %
lagere tarieven te hanteren dan KPN mits dit redelijkerwijs van OrcaGroup verlangd kan
worden;
Deze aanbieding is ‘fixed price’ (tenzij er functionele wijzigingen gevraagd worden en/of er
parameters wijzigen);
Levertijd: in overleg en uiteraard nogal afhankelijk van moment van gunning;
Betalingsconditie eenmalige bedragen: 40 % bij opdracht, 40% bij oplevering, 20% na
acceptatie met een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de facturen;
Betalingsconditie periodieke bedragen: 100 % binnen 30 dagen na ontvangst van de facturen;
Facturen mogen ook als PDF electronich per E-mail aan VRHM worden verstuurd.
Deze overeenkomst vervangt de offerte met als referentie DB2012041701 d.d. 17 april 2012 en
is geldig t/m 31 mei 2012;
De Algemene Inkoopvoorwaarden van VeiligheidsRegio Hollands Midden zijn van toepassing; bij
conflicten prevaleert hetgeen in deze overeenkomst staat vermeld.
Uurtarief voor software aanpassingen achteraf of op specifieke wens bedraagt € 105,Levering exclusief infrastructuur.
Gekoppeld aan deze overeenkomst wordt een Onderhoudsovereenkomst/SLA afgesloten (het
aparte document met als referentiecode: DB2012050202).
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5

Ondertekening

OrcaVoice B.V.

Gr. Veiligheidsregio Hollands Midden

J.L. van Veen
Directeur

H.E.N.A. Meijer
Commandant

d.d. ___ - ___ - 2012

d.d. ___ - ___ - 2012
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Bijlagen

A) beantwoording van de ‘Eisen en wensen voor belsysteem’
B) beantwoording van de ‘Aanvullende vragen’
C) implementatie plan
D) referentielijst
E) Onderhoudsovereenkomst/SLA (separaat document)
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Bijlage A) Beantwoording van de ‘Eisen en wensen voor belsysteem’

1.

Hoeveel tijd is verantwoord om drie gemeenten tegelijk te alarmeren?
Eis = binnen 20 minuten. Geef het aantal benodigde lijnen aan.
ORCA: Het aantal lijnen is mede afhankelijk van de gespreksduur en het aantal mensen
dat moet worden opgeroepen; uitgaande van een oproep met een bevestiging van
opkomst van totaal 1 minuut en een aantal op te roepen personen van 5 per gemeente,
zouden enkele lijnen dus al voldoende kunnen zijn.
2.

Hoeveel scenario’s moeten naast elkaar gedraaid kunnen worden?

Als EIS zijn 7 stuks genoemd.
ORCA: Dit is geen probleem.
Een genoemde WENS is alle scenario’s tegelijk.
ORCA: Hoeveel scenario’s zijn er? In principe zou elk van de 25 Gemeenten die het
systeem gaan gebruiken tegelijk diverse scenario’s tegelijkertijd kunnen starten.
3.

Er dient een script aan het pakket gehangen te worden dat inzicht verschaft welke
personen wel of niet reageren, c.q. inzetbaar zijn. Het script moet aangeven welke
actie er noodzakelijk is van de gealarmeerde.

Het is een EIS.
ORCA: Conform
4.

Indien de gealarmeerde niet bereikbaar is, moet het script een keuze kunnen
maken door nogmaals te bellen naar dezelfde persoon en / of een andere persoon
te bellen.

Het is een EIS.
ORCA: Conform
5.

Het systeem moet voice mail en antwoordapparaten kunnen herkennen.
Een snelle respons van de gealarmeerde kan herkend worden door bijvoorbeeld
de gealarmeerde een # in te laten toetsen voordat het bericht wordt vervolgd.

Het is een EIS.
ORCA: Het systeem vraagt na opname van de telefoon om een toets in te drukken.
Gebeurt dit niet binnen een aantal seconden, dan neemt het systeem aan dat het in een
Voice Mail Box beland is, wordt de verbinding verbroken en wordt het volgende nummer
gebeld.
6.

Primair naar mobiel telefoon bellen

Het is een EIS.
ORCA: Conform.
7.

Beschikbaarheidsrooster / piketrooster in pakket opnemen.

Het is een WENS.
ORCA: Zit er momenteel nog niet in; staat wel op de roadmap.
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8.

SMS mogelijkheid om te alarmeren

Het is een WENS.
ORCA: Conform.
9.

Gesproken SMS mogelijkheid om te alarmeren

Dit is als WENS benoemd.
ORCA: De wens is ons niet helemaal duidelijk.
10.

Via SMS kunnen reageren door aankomsttijd door de gealarmeerde door te laten
sms’en.

Het is een WENS.
ORCA: Niet conform
11.

Werkinstructie boodschap;
De gemeente die alarmeert, automatisch de naam van de gemeente opnemen in
de boodschap.

Het is een EIS.
ORCA: Conform.
Ook voor gealarmeerde gemeentelijke actiecentrum in boodschap?
Het is een WENS.
ORCA: Conform.
12.

Periodieke controle op ingevoerde personen of de gegevens nog kloppen.
Bv als personen een jaar lang niet zijn gebeld, checken of gegevens kloppen.

Het is een EIS.
ORCA: De vraag is ons niet helemaal duidelijk; hoe moeten we dit lezen? Wordt
verwacht dat het systeem elke ‘x’ maanden iemand op gaat bellen om te vragen of zijn
telefoonnummer nog klopt? Dit lijkt ons meer een organisatorische, administratieve
gelegenheid waarvan de taak en verantwoordelijkheid niet bij Orca kan liggen.
13.

Gebruiksvriendelijk Er moet een procedure zijn en misbruik moet voorkomen
worden voor web interface.
- eigen contactgegevens bewerken

Dit is als EIS benoemd
ORCA: Conform (er zijn diverse autorisatie nivo’s toe te kennen).
- beheer thuis
Het is een EIS.
ORCA: Conform (dankzij web interface) (ook met ‘https’ mogelijk).
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14.

Degene die gealarmeerd moet rapportages kunnen uitlezen per; Via Smartphone /
PDA bedienbaar en rapportages kunnen uitlezen
- fax
Het is een WENS.
ORCA: Fax wordt niet ondersteund.
- Mail
Het is een EIS.
ORCA: Nog niet; staat wel op de roadmap.
- SMS
Het is een EIS.
ORCA: Dit lijkt ons zeer onpraktisch en wordt danook niet ondersteund.
- Ook op mobiel
Het is een EIS.
ORCA: Conform.
15.

Benodigde rapportages:
- personen die onbereikbaar zijn
Het is een EIS.
ORCA: Conform.
- groepen
Het is een EIS.
ORCA: Conform.
scenario’s
Het is een EIS.
ORCA: Conform.
- Tijd voltooiing rapportage
Het is een EIS.
ORCA: Conform.

Als extra ideeën bij de rapportages zijn genoemd:
•
Tijd bereiken medewerker (ORCA: Conform)
•
Antwoord mogelijkheid van de medewerker (ORCA: Conform)
•
Uit kunnen draaien van een overzicht. Dan hoeft men niet parallel aan het
systeem een belboom als back-up bij te houden. Kan naar wens worden
uitgedraaid uit het systeem
ORCA: Dit zou conflicten en ambiguïteiten op kunnen leveren, bijvoorbeeld
als een bepaalde persoon in meerdere oproepeenheden zit die weer deel
uitmaken van hetzelfde scenario.
•
Detailrapport, met duidelijk aangegeven of iemand bereikbaar/beschikbaar
is (ORCA: Conform)
•
Rapport met aankomsttijd (ORCA: niet conform)
•
Rapport met storingsmeldingen en de bijbehorende acties
(ORCA Conform): Er is een apart tabblad waaronder eventuele
systeemmeldingen inzichtelijk zijn.
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16.

Ondersteuning;
24 x 7 ondersteuning door leverancier
24 x 7 ondersteuning voor technisch beheer Veiligheidsregio
24 x 7 ondersteuning voor functioneel beheer Veiligheidsregio

EIS
ORCA: Conform

17.

Overige Eisen Wensen:
•
•

•
•

Eis:
•
•
•
•
•
•

Wens:
•

•
•
•

Eenvoudige korte opstartprocedure ORCA: Conform
Het systeem moet een back-up hebben. Voor het geval er iets fout gaat
ORCA: in de platform variant is er reeds een redundante uitvoering, UPS
etc. In de stand alone variant kan eventueel gekozen worden voor een dual
active systeem. Dit is vooralsnog niet meegenomen in de prijscalculatie.
Eén inspreker van standaard berichtonderdelen niet vier verschillende
personen. ORCA: Conform; Is een organisatorische aangelegenheid van
opdrachtgever zelf.
Automatisch proefalarmering kunnen ingeven voor eerste maandag van de
maand 12.00 uur. ORCA: niet conform; wel op de roadmap.

Systeem net zo lang laten bellen totdat het benodigd aantal personen heeft
gereageerd (dus meer dan 3 belrondes). ORCA: Conform.
Bel prioriteit kunnen instellen van personen (per scenario, per groep, per
persoon). ORCA: Conform.
Robuust systeem waar op te vertrouwen is. Waar dus ook bij grotere
incidenten waarbij meer dan 1 gemeente een rol spelen de alarmering
prima verloopt. ORCA: Conform.
Goede ondersteuning. ORCA: Conform.
Als piket nummer in systeem staat dan zeker geen piket rooster meer
opnemen. ORCA: de eis is ons niet duidelijk; maar een rooster zit er
sowieso niet in. Dit staat wel op de roadmap en wel voor Q-3 2012.
Bij vraag 13: “eigen contactgegevens bewerken”, mag uiteraard alleen de
MOV-er bedoeld worden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat alle
personen welke in het systeem zijn opgenomen, dat zij zelf hun
contactgegevens kunnen bewerken. ORCA: Conform. Net hoe de
opdrachtgever dit wil instellen d.m.v. de autorisatienivo’s.

Minder gevoelig invoersysteem. ORCA: Conform. Het is ons onduidelijk
‘dan wat’ het invoersysteem minder gevoelig moet zijn. Feit is dat ons
product een zeer gebruikersvriendelijke en intuïtieve GUI heeft waar zich
bijvoorbeeld knoppen aandienen op logische momenten en logische
plaatsen.
Meerdere gemeenten tegelijkertijd kunnen alarmeren. ORCA: Conform.
i.p.v. primair naar mobiel bellen liever zelf de keuze kunnen maken per
gealarmeerde. ORCA: Conform.
geen standaard boodschappen. Met een zelf ingesproken boodschap ben je
veel flexibeler. ORCA: Conform.
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Bijlage B: Beantwoording ‘Aanvullende vragen’

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

In de offerte staan niet de op te leveren functionele resultaten aangegeven. Wij
verzoeken u een overzicht te geven van de op te leveren functionele resultaten.
ORCA: dat zijn: Functioneel Ontwerp, Systeem documentatie, test procedure en
gebruikershandleiding. Bij de hosted variant zijn de eerste 2 documenten niet van
toepassing.
In de offerte staat niet aangegeven wat de beschikbaarheid van het systeem is in
percentages. Wij verzoeken u om in de offerte een beschikbare percentage op te
nemen.
ORCA: 99 %; dit is echter nogal afhankelijk van hoe dit berekend wordt; denk
hierbij aan geplande downtijd voor onderhoud en of de berekening per maand of
per jaar wordt gedaan. Ook speelt een rol of er een ‘dual active’ systeem wordt
aangeschaft of niet en sowieso ‘hosted’ of ‘stand alone’. Het beschikbaarheidspercentage kan dan oplopen tot 99,8 % op jaarbasis.
Wij verzoeken u om in de offerte een aanvullend prijsoverzicht op te nemen
waarin staat dat de kosten die na een eventuele gunning zijn opgegeven en die
niet het gevolg zijn van aanvullende informatie of vragen van de opdrachtgever
niet in verrekening voor opdrachtgever in aanmerking komen.
ORCA: Conform. Zie bijlage C.
Wij verzoeken u om aan te leveren een overzicht van de eventueel door de
veiligheidsregio te realiseren voorwaarden zijn en wat de kosten daarvan zijn.
ORCA: bij keuze voor ‘hosted’ geldt eigenlijk alleen als eis dat er webtoegang
moet zijn. Wordt er gekozen voor een stand alone optie, dan spelen zaken als:
serverruimte, telefonie koppelvlak, stroomvoorziening, Internetverbinding t.b.v.
de SMS gateway en beschikbaarheid van mensen met juiste kennis en
beslissingsbevoegdheden in de diverse fasen van het project, waaronder één
projectleider van de zijde van de opdrachtgever (c.q. contactpersoon).
De kosten die samenhangen met deze voorwaarden kunnen wij niet geven.
De inschrijver specificeert de investering- en onderhoudskosten duidelijk naar een
periode van 4 jaar. Doel hiervan is dat een exact investerings- en kosten overzicht
beschikbaar is en de Veiligheidsregio precies weet waar ze aan toe is. Het bestuur
wenst een exact overzicht van de investerings- en onderhoudskosten in te zien.
ORCA: Conform; zie bijlage C.
In de offerte is geen eerste prijsindexering opgenomen. Voorstel is om in de
offerte op te nemen “Aanpassing van tarieven mag voor de eerste maal
plaatsvinden 12 maanden na geaccepteerde oplevering door opdrachtgever”.
ORCA: Bij deze Conform.
In de offerte is geen duidelijkheid over de garantietermijn. Voorstel is om in de
offerte op te nemen dat alle gebreken tijdens de eerste 12 maanden na oplevering
gratis worden hersteld.
ORCA: Conform; dit zit in het Onderhoudscontract dat direct in gaat na aanschaf
van het stand alone systeem; bij de hosted variant zit dit verdisconteerd in de
maandelijkse kosten.
De veiligheidsregio zorgt zelf voor de levering van hardware en een standaard Dell
Server. In de offerte vermelden aan welke eisen de hardware, server moet
voldoen. Tevens vermelden of gebruik gemaakt kan worden van XP, Vista en/of
Windows 7.
ORCA: Windows Server 2008 met SQL 2008 of SQL Express; Euro ISDN telefonie
koppelvlak.
Dit speelt uiteraard allemaal niet als er gekozen wordt voor de hosted variant.
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i.

Wij gaan niet akkoord met de verkoopvoorwaarden. De motivatie hiervoor is dat
de gestelde voorwaarden eenzijdig zijn en in het voordeel van de inschrijver, Dit is
onacceptabel voor het bestuur van de Veiligheidsregio. De verkoopvoorwaarden
gelden die van de overheid. Daarnaast dient ook een testplan beschreven zijn.
ORCA: Ik neem aan dat u bedoelt dat de inkoopvoorwaarden van de overheid
gelden. Dit is voor ons geen showstopper.
Een testplan is onderdeel van realisatiefase; die komt dus na de gunning.
j. Verder valt op in de offerte dat de genoemde uurtarieven en kilometer vergoeding
hoog zijn. Voorstel is om een all in prijs te noemen.
ORCA: Conform; zie bijlage C.
k. In de offerte aangeven of remote inbellen mogelijk is voor het oplossen van
storingen en welke tijd en kosten daaraan verbonden zijn.
ORCA: Conform. Dit speelt niet bij de hosted variant.
Welke voorwaarden zijn er gesteld bij een ISDN 30 kabelverbinding?
ORCA: Euro ISDN. Speelt niet bij de hosted variant.
l. Na gunning moet er duidelijkheid zijn over elkaars verantwoordelijkheden. Indien
de opdrachtgever met extra wensen komt, dan dienen eerst de kosten genoemd
te worden. Verder dienen er afspraken gemaakt te worden over tijdens de
ontwikkeling van een testplan. Na ontwikkeling dient er een stresstest uitgevoerd
moeten worden. Indien het systeem goed heeft gefunctioneerd na de stresstest,
accepteren wij de levering.
ORCA: Conform.
m. Na gunning dient er een implementatieplan aangeleverd te worden. Indien er
kosten hieraan verbonden zijn, dienen deze vooraf aangegeven te worden.
ORCA: Conform.
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Bijlage C) Implementatieplan
De spreadsheet waar de volgende toelichting betrekking op heeft is voor uw gemak
tevens als bijlage aan dezelfde E-mail toegevoegd.
Algemene opmerking over het soort project
Het product dat VRHM met deze overeenkomst aanschaft betreft een ‘hosted’ product in
de vorm van een webgebaseerde applicatie t.b.v. het oproepen van allerlei mensen,
specifieke functionarissen, afdelingen, groepen etc.
Het betreft dus géén systeem in de zin van systeem hardware, fysieke koppelvlakken
met andere (deel)systemen, plaatsing binnen uw omgeving etc.
Er wordt ook geen specifiek maatwerk afgenomen waarvoor een iteratief communicatie
proces nodig zou zijn. Anders gezegd, het betreft een ‘off the shelf’ product dat
bovendien in ‘service’ wordt afgenomen. Elders staat ook vermeld dat de enige
technische vereiste voor VRHM om het systeem te kunnen gebruiken is, het hebben van
een internet toegang via een recente browser om enerzijds het systeem te vullen met
gegevens en anderzijds ook het systeem te beheren, operationeel in te zetten, te
raadplegen voor rapportages etc.
Afbakening projectverantwoordelijkheid
Het bovenstaande gezegd hebbende, acht OrcaGroup zich dan ook niet verantwoordelijk
voor het implementatietraject aan de zijde van VRHM. Zo kunnen wij onmogelijk
aangeven welke mensen binnen uw organisatie op welke momenten welke inspanningen
moeten doen en hoe lang zij daarmee bezig zullen zijn.
We kunnen wél aangeven wanneer (in welke periode of fase) er bepaalde activiteiten
worden verwacht van de zijde van VRHM en wat die activiteiten dan inhouden.
Dit is in het schema hieronder – in concept – inzichtelijk gemaakt.
Overzicht verschillende fases en de te verrichten activiteiten
Fase Fase-omschrijving
1 Voorbereiding en planning

Activiteit
Opstellen implementatieplan
Gunning (ondertekening overeenkomst)

Door wie
Orca
VRHM

Deadline Gereed
12-04-2012
V
19-04-2012

Opbouwen en inrichten hard- en software op hosted platform van
Orca in Rotterdam
Systeem technische tests van het hosted platform

Orca

19-05-2012

Orca

25-05-2012

Aanleveren login account gegevens alle aangesloten Gemeenten en
overige instanties
Aanmaken benodigde inlog accounts
Aanleveren (basis) configuratie gegevens
Invoeren basis configuratie gegevens in OOVAlert

VRHM

11-05-2012

Orca
VRHM
Orca

25-05-2012
18-05-2012
08-06-2012

Geven van instruktie op basis van 'train de trainer' al dan niet in
combinatie met enkele gebruikers
Volgen van deze instruktie

Orca

14-06-2012

VRHM

14-06-2012

5 Testplan en testen

Opstellen testplan
Uitvoeren testplan
Eventuele aanpassingen als resultaat van de tests

Orca/VRHM 21-06-2012
Orca/VRHM 28-06-2012
Orca
28-06-2012

6 Documentatie

Oplevering documentatie

Orca

20-06-2012

7 Acceptatie

Uitvoeren acceptatietests
Formele acceptatie van de applicatie

VRHM
VRHM

05-07-2012
06-07-2012

8 Ingebruikname

Invullen overige data
Volledig operationeel

VRHM
VRHM

25-07-2012
26-07-2012

2 Opbouw hosted platform

3 Specificatie en configuratie

4 Cursus / training

9 Evaluatie
Opmerking:

Evaluatie van het project inclusief een te bepalen gebruiksperiode
VRHM/Orca 30-08-2012
Deze planning dient als ‘relatief’ gelezen te worden. D.w.z. dat bij opschuiven
van de formele gunningdatum ook de andere data meeschuiven.
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Toelichting diverse fasen en activiteiten
Ad 1) Voorbereiding en planning
Zie de opmerkingen hierboven.
Ad 2) Opbouw hosted platform
Orca maakt er geen geheim van dat het onderhavige project de eerste OOVAlert
implementatie in ‘hosted’ vorm zal worden. Het systeem t.b.v. jullie collega’s van MKNN
in Drachten was immers een ‘on premises’ project waarbij bovendien de functionaliteit in
nauwe samenwerking met hen is uitontwikkeld.
Vandaar dat deze fase is opgenomen in het implementatieplan. Hier hoeft echter geen
inspanning van de zijde van VRHM te worden gedaan.
Ad 3) Specificatie en configuratie
Onder ‘specificatie en configuratie’ wordt o.a. verstaan het vaststellen van de configuratie
parameters: de organisaties, de deelnemers en de te gebruiken media.
T.b.v. het aanmaken van de inlog accounts wordt van VRHM verwacht een lijst aan te
leveren met gewenste login namen voor elke organisatie (lees: Gemeenten of andere
instanties die van het systeem gebruik moeten kunnen gaan maken).
Verder wordt van VRHM verwacht om in dit stadium alvast een deel van de gebruikers
aan te leveren met al hun relevante gegevens. Dit t.b.v. het kunnen inrichten van een
test omgeving welke tevens zal kunnen worden gebruikt bij de training.
Een set van 50 deelnemers is in principe al voldoende in deze fase. Het is duidelijk niet
de bedoeling dat alle 3.500 deelnemers in dit stadium al hoeven te worden aangeleverd
(zie ook fase 8 verderop).
Ad 4) Cursus / training
In deze fase wordt, aan de hand van het reeds ‘online’ toegankelijke OOVAlert systeem
en de in de vorige fase aangeleverde basis gegevens, aan een nader te bepalen groep
gebruikers een cursus / training gegeven. Als praktisch maximum stellen we voor dit te
beperken tot 10 gebruikers. Houdt rekening met circa 2 a 3 uur (exclusief reistijd, die
natuurlijk afhangt van de te kiezen locatie van de training).
Ad 5) Testplan en testen
In deze fase zal er in overleg met VRHM een testplan worden opgesteld, waarin niet
alleen zal worden vastgelegd wát er getest gaat worden, maar ook hóe en door wie. De
data uit de basis configuratie zal hiervoor kunnen worden gebruikt.
Orca zal de ‘lead’ nemen bij het opstellen van het testplan en het uitvoeren ervan; van
VRHM wordt verwacht dat zij tenminste één persoon gedurende de testfase ‘standbye’
hebben staan en die eventueel ook actief mee kan helpen bij het uitvoeren van het
testplan. Mochten er uit de test zaken naar boven komen die niet correct zijn, dan zal
Orca die aanpassen.
Ad 6) Documentatie
Orca zal, mogelijk aangevuld door feedback opgedaan tijdens de training- en/of testfase,
voldoende documentatie opleveren opdat VRHM de OOVAlert applicatie in gebruik kan
nemen.
Ad 7) Acceptatie
Na de eventuele correcties die uit de testfase zouden kunnen komen krijgt VRHM nu de
gelegenheid e.e.a. nog eens te testen met als doel de applicatie formeel te accepteren.
Ad 8) Ingebruikname
Na de formele acceptatie kan VRHM nu het systeem verder vullen en in gebruik nemen.
Ad 9) Evaluatie
Een maand gebruik lijkt vooralsnog voldoende om e.e.a. gezamenlijk te evalueren.
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Weekplanning
Hieronder zijn bovengenoemde activiteiten in een GANTT chart weergegeven.
Het betreft hier een ‘grove inschatting’ en e.e.a. is in overleg uiteraard aan te passen.
Fase Activiteit (weekplanning)
1 Opstellen implementatieplan
Gunning (ondertekening overeenkomst)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 Opbouwen en inrichten hard- en software op hosted platform van
Orca in Rotterdam
Systeem technische tests van het hosted platform
3 Aanleveren login account gegevens alle aangesloten Gemeenten en
overige instanties
Aanmaken benodigde inlog accounts
Aanleveren (basis) configuratie gegevens
Invoeren basis configuratie gegevens in OOVAlert
4 Geven van instruktie op basis van 'train de trainer' al dan niet in
combinatie met enkele gebruikers
Volgen van deze instruktie
5 Opstellen testplan
Uitvoeren testplan
Eventuele aanpassingen als resultaat van de tests
6 Oplevering documentatie
7 Uitvoeren acceptatietests
Formele acceptatie van de applicatie
8 Invullen overige data
Volledig operationeel
9 Evaluatie van het project inclusief een te bepalen gebruiksperiode

Opmerking:

Deze planning dient als ‘relatief’ gelezen te worden. D.w.z. dat bij opschuiven
van de formele gunningdatum ook de andere data meeschuiven.

ORCA
VRHM
ORCA en VRHM

Slot opmerking:
Dit implementatieplan en deze planning zijn een ‘eerste opzet’ waarvoor fine-tuning c.q.
nadere afstemming nodig zal zijn, is onze verwachting.
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Bijlage D) Referentielijst
(dit betreft leveringen van zowel stand alone als hosted varianten van onze
GroupMessenger, iTel Alert en OOVAlert producten)

- Meldkamer Noord Nederland (112 meldkamer)

Drachten (OOVAlert)

- Academisch Ziekenhuis Maastricht (diversen)

Maastricht

- Huntsman Holland B.V. (calamiteiten)

Rotterdam

- Nederlandse Gasunie (calamiteiten)

Waddinxveen

- Delta (Burger informatie)

Zeeland

- Gemeente Utrecht (openbare verlichting)

Utrecht

- Gemeente Doetinchem (gladheidbestrijding)

Doetinchem

- Gemeente Eindhoven (burger informatie)

Eindhoven

- DAR (vuilnis ophaal)

Nijmegen

- ROVA (vuilnis ophaal)

Amersfoort

- Gemeente Assen (gladheidbestrijding)

Assen

- Meteo Consult (weer waarschuwingen diversen)

Wageningen

- Afval Combinatie De vallei

Ede

- Omroep Flevoland (Burger informatie)

Flevoland

- Nedtrain (voorraadbeheer)

Utrecht

- Leaseplan (uitwijk)

Almere

- Gemeente Hoorn (gladheidbestrijding)

Hoorn

- Gemeente Eindhoven (interne beveiliging)

Eindhoven

- Chemelot (diverse calamiteiten procedures)

Geleen

- Maastricht-Aken Airport (calamiteitenoproep)

Maastricht
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Onderhoudscontract/SLA

De ondergetekenden:
OrcaVoice bv, gevestigd aan de Cereslaan 8, 5384 VT te Heesch, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer J.L. van Veen, hierna te noemen ‘OrcaVoice’
en
De Gr. VeiligheidsRegio Hollands Midden gevestigd aan de Rooseveltstraat 4 A, 2321
BM te Leiden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.E.N.A. Meijer,
hierna te noemen ‘VRHM’
gezamelijk te noemen ‘partijen’
verklaren een onderhoudsovereenkomst/SLA aan te gaan, waarbij partijen het volgende
overeenkomen:

Artikel 1: Onderwerp van de overeenkomst
OrcaVoice zal zorgen dat zij de door VRHM afgenomen hosted applicatie, beschreven in
bijlage 1, op een correcte en adequate wijze zal onderhouden opdat bedoelde applicatie
in 99,99 % van de tijd (gemeten op jaarbasis) zal beschikken over voldoende lijnen om
tenminste 10 Gemeenten tegelijk ieder 2 scenario’s te kunnen laten starten waarbij
totaal tenminste 100 mensen per telefoon kunnen worden opgeroepen binnen een
tijdsbestek van 10 minuten.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst
Herstelwerkzaamheden zullen op de reguliere werktijden en werkdagen van OrcaVoice
(maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur) worden uitgevoerd, tenzij er sprake
is van volledige systeemuitval of de storing de functionaliteit van het
communicatiesysteem dermate beperkt dat de dienstverlening of bedrijfsvoering van
VRHM ernstig wordt verstoord. Hieronder wordt concreet verstaan de situatie waarbij
minder dan 50 % van de onder artikel 1 beschreven capaciteit beschikbaar is.

Artikel 3: OrcaVoice servicedesk
VRHM kan storingen op elk gewenst tijdstip, gedurende 24 uur per dag melden aan
OrcaVoice. Na een oproep voor een storing neemt OrcaVoice onverwijld (d.w.z. binnen
30 minuten na de melding) maatregelen met als doel de storing te verhelpen.
Meldingen kunnen 24 uur per dag worden gedaan op het tel-nummer: 0412-695125 (*).
(*) Hier is buiten kantooruren een paging systeem aan gekoppeld, na het inspreken van
de storing wordt er door een medewerker van OrcaVoice teruggebeld naar het
ingesproken nummer.
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Artikel 4: Hersteltijden
In geval van een storing zal OrcaVoice binnen 8 uur na de melding de applicatie weer
operationeel hebben.

Artikel 5: Prijzen en tarieven
De door VRHM verschuldigde prijzen en/of tarieven bedragen € 5.712,- op jaarbasis. Na
gunning zal het resterende deel van het kalenderjaar pro rato vooruit worden
gefactureerd. Daarna zal dit per kalenderjaar gebeuren met inachtneming van een
betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 6: Facturering en betaling
De verschuldigde onderhoudsbedragen worden vooraf gefactureerd.
De genoemde tarieven en opbrengsten zijn in Euro’s en exclusief BTW.

Artikel 7: Duur en beëindiging van de overeenkomst
Deze overeenkomst, die ook qua looptijd gekoppeld is aan de overeenkomst m.b.t. de
afname van het product zoals omschreven in bijlage 1, treedt in na acceptatie van de
applicatie.

Artikel 8: Overlegstructuur en contacten
Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van organisatorische en personele
ontwikkelingen en/of veranderingen binnen hun organisaties die van belang zijn voor de
uitvoering van deze overeenkomst.
De contactpersonen voor aangelegenheden die deze overeenkomst betreffen zijn bepaald
in bijlage 2 ‘Contactpersonen’. Veranderingen worden tijdig schriftelijk aan de andere
partij medegedeeld.
In geval van storingen werkt OrcaVoice met een ‘message labeling systeem’; dit op email gebaseerd systeem wordt door tenminste 3 mensen gemonitord. Klachten en
storingsmeldingen worden toegewezen aan een gekwalificeerde medewerker die bij alle
relevante ontwikkelingen m.b.t. de klacht- of storingsmelding via dit systeem schriftelijk
contact met u onderhoudt.

Artikel 9: Algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn in rangvolgorde als eerste de ‘Algemene Inkoopvoorwaarden van
VeiligheidsRegio
Hollands
Midden’
en als tweede de ‘Algemene Voorwaarden
Onderhoudscontract’ van OrcaVoice B.V. van toepassing. In het geval van afwijkende
afspraken, artikelen of bepalingen, is het genoemde in deze overeenkomst bepalend.

Artikel 10: Toepasselijkheid en geschillen
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.
Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in der minne proberen te regelen.
Alle geschillen, ook wanneer één van partijen meent dat van een geschil sprake is,
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch,
Nederland.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Heesch respectievelijk Leiden:

OrcaVoice B.V.:

Gr. VeiligheidsRegio Hollands Midden

De heer J.L. van Veen
Directeur

De heer H.E.N.A. Meijer
Commandant

Datum: ____-____- 2012

Datum: ____-____- 2012
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Bijlage 1: Omschrijving applicatie
De applicatie waar deze SLA betrekking op heeft is de zogenaamde ‘OOVAlert’ applicatie zoals
omschreven in de hoofdovereenkomst met als referentie DB2012050201 d.d. 2 mei 2012.
In dit document wordt tevens verwezen naar enkele aan dat document gehechte bijlagen welke
integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst:
Bijlage A) beantwoording van de ‘Eisen en wensen voor belsysteem’
Bijlage B) beantwoording van de ‘Aanvullende vragen’
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Bijlage 2: Contactpersonen

VRHM
Persoon

Functie

Telefoon

E-mail

René Knaap

Functioneel Beheerder

06 – 5149 3529

Rene.knaap@bgc.vrhm.nl

OrcaVoice
Persoon

Functie

Telefoon

E-mail

van Dorst, Cindy

Hoofd Operations

0412-695118

cindy.vandorst@orcagroup.com

van Veen, Johan

Directeur

0412-695116

johan.vanveen@orcagroup.com
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A.10
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Convenant ‘gas en
elektriciteit VRHM’

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Algemeen Bestuur

Datum:

P. Rehorst (BHM,
Plannen en procedures
multidisciplinair)
28 juni 2012

A.10
Rampenbestrijding/
crisisbeheersing:
S. Schelberg (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Bijlage(n):
Status:

1
Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
De continuïteit van levering van gas en elektriciteit is van groot belang voor het functioneren van onze
samenleving. Een goede voorbereiding op een mogelijke uitval van gas en/of elektriciteit is dan ook
van cruciaal belang. 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 VRHM heeft samen met de landelijke netbeheerders Gasunie en TenneT en de regionale
netbeheerders Stedin en Liander voorbereidingen getroffen voor het ondertekenen en implementeren
van het landelijke convenant ‘Samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio's, Politie en
Netbeheerders van gas en elektriciteit’.
Het convenant is een landelijke, uniforme basis voor regionale samenwerkingsafspraken en
informatie-uitwisseling over rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen de veiligheidsregio’s,
politieregio’s en Netbeheer Nederland; de vereniging van energie netbeheerders in Nederland. In het
convenant staan afspraken over melding en alarmering, leiding en coördinatie, veiligheid en
informatiemanagement, gezamenlijk oefenen, risico- en crisiscommunicatie en het evalueren van
incidenten.
Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft het convenant op 31 mei jl. vastgesteld. Na de
ondertekening van het convenant wordt de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Hollands
Midden, Politieregio Hollands Midden en de netbeheerders van gas en elektriciteit formeel
bekrachtigd.

3. Implementatie en communicatie
Actielijst
Op basis van het convenant is een actielijst opgesteld (bijlage 4 van het convenant), met daarin de
acties die nodig zijn voor het (regiospecifiek) implementeren en borgen van de afspraken uit het
convenant.
Informatiekaart
Om de samenwerkingsafspraken in convenanten voor de ‘warme fase’ te borgen en praktisch te
maken, wordt een informatiekaart ‘Gas en elektriciteit’ opgesteld voor alle crisisteams van de VRHM
en die van de netbeheerders. Een dergelijke informatiekaart geeft in één oogopslag de relevante
bijzonderheden op ten aanzien van bijvoorbeeld de crisisstructuur, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, alarmering enz.
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Bekendmaking / verspreiding
Alle crisisfunctionarissen van de VRHM worde na ondertekening van het convenant geïnformeerd
over de samenwerkingsafspraken met de netbeheerders. Hiervoor zal o.a. de VRHM-nieuwsbrief
gebruikt worden. Daarnaast ontvangen alle crisisfunctionarissen de opgestelde informatiekaart.
Communicatie
Na ondertekening van een convenant wordt gezamenlijk met de netbeheerders een persbericht
opgesteld om publiciteit te gegeven aan de samenwerking. In samenspraak met de partijen worden de
geschikte media bepaald voor verspreiding van het persbericht.

4. Bijlagen
- Convenant ‘Gas en elektriciteit VRHM’

2

A.10 bijl.
CONCEPT 0.3

Convenant gas en elektriciteit VRHM
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheids- en Politieregio Hollands Midden en
Netbeheerders van gas en elektriciteit

Partijen
A. De Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de
veiligheidsregio H.J.J. Lenferink, hierna te noemen ‘Veiligheidsregio’;
B. De politieregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de korpsbeheerder H.J.J. Lenferink, hierna
te noemen ‘Politie’;
C. Netbeheer Nederland, Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland, vertegenwoordigd door
………………., ………………., hierna te noemen ‘Netbeheerder(s)’;

Overwegende, dat
-

de energiesector door het Kabinet aangemerkt is als vitaal voor de Nederlandse samenleving;

-

de energiebedrijven in het wetgevingstraject van de Wet veiligheidsregio’s benoemd zijn tot
1
crisispartner van de Veiligheidsregio’s ;

-

dit Convenant zich beperkt tot transport en distributie van gas en elektriciteit, dus niet de productie
van gas en elektriciteit noch de productie, transport en distributie van warmte omvat;

-

Veiligheidsregio's verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises
en hiervoor afspraken moeten maken met crisispartners;

-

het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de organisatie van de rampenbestrijding
en de crisisbeheersing welke is vastgelegd in het regionaal crisisplan en waarin tevens de afspraken
met crisispartners over risico- en crisisbeheersing zijn opgenomen;

-

de Politie in het kader van risico- en crisisbeheersing verantwoordelijk is voor de (uitvoering van)
Politieprocessen binnen de rampbestrijding en crisisbeheersing, alsmede taken en
verantwoordelijkheden heeft rondom bescherming van vitale infrastructuur ten tijde van alertering;

-

het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb) in zichzelf buiten de reikwijdte van het Convenant
valt en afspraken in dit kader met de ondertekening van het Convenant dan ook niet wijzigen;

-

afstemming en samenwerking tussen de Veiligheidsregio, Politie en de Netbeheerders voor gas en
elektriciteit van cruciaal belang zijn om te komen tot een adequate crisispreparatie, respons en
nazorg in relatie tot (dreigende) verstoring of uitval van gas of elektriciteit;

-

bij het inventariseren van de onderhavige risico’s een all-hazards-approach zal worden gevolgd;

2

1

Wet veiligheidsregio’s - Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 117, nr. 3, p. 37
Het kenmerk van de all-hazards-approach is dat de verschillende typen mogelijke verstoringen, zoals technisch falen, menselijke
fouten, calamiteiten, natuurrampen en moedwillige verstoring, in hun onderlinge samenhang bekeken worden.
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-

partijen het wenselijk achten om gezamenlijk afspraken te maken met betrekking tot rampen en
crises gerelateerd aan (dreigende) verstoring of uitval van gas en elektriciteit, zonder elkaars taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, dan wel de wettelijke basis daarvoor, te willen
beïnvloeden of over te nemen;

-

partijen afspraken met betrekking tot de voornoemde samenwerking willen vastleggen in een
Convenant;

-

bij een landelijke ramp of crisis de landelijke crisisorganisatie in werking treedt, waarover in dit
Convenant geen afspraken zijn opgenomen;

-

een regiospecifieke actielijst deel uitmaakt van het Convenant, waarin door de partijen uit te voeren
acties zijn opgenomen;

-

ten behoeve van de borging van de afgeronde actiepunten deze geoperationaliseerd worden in de
dagelijkse bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van partijen.

Spreken met elkaar af
Algemeen
Artikel 1

Uitgangspunt
Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de samenwerking tot een
succes te maken. Partijen werken samen om de risicobeheersing, rampenbestrijding en
crisisbeheersing gerelateerd aan (dreigende) verstoring of uitval van gas en elektriciteit,
herstel bij uitval van gas en elektriciteit, voorziene verminderde beschikbaarheid van de
voorziening, en bescherming van infrastructuur, te optimaliseren en te operationaliseren.

Artikel 2

Doelen
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot
daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing en (voorbereiding op de)
rampenbestrijding en crisisbeheersing gerelateerd aan (dreigende) verstoring of uitval van
gas en elektriciteit, herstel bij uitval van gas en elektriciteit, voorziene verminderde
beschikbaarheid van de voorziening, en bescherming van infrastructuur.
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing
op het gebied van gas en elektriciteit blijven ongewijzigd en worden door het Convenant niet
beïnvloed. Reeds bestaande convenanten en afspraken blijven bestaan, tenzij expliciet
besloten wordt dat zij vervallen.

Artikel 3

Citeertitel
‘Convenant gas en elektriciteit VRHM’.

Artikel 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De ministers van EL&I en V&J, de landelijke en regionale Netbeheerders en de
Veiligheidsregio en Politie hebben (wettelijke) taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden die met dit Convenant ongewijzigd blijven. Zie bijlage 1 voor de
belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de genoemde partijen op
3
het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

3

Zoals omschreven in de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing d.d. juli 2011, zie ook bijlage 1.
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Risicobeheersing
Artikel 5

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
- bekijken partijen gezamenlijk de risico's in de regio gerelateerd aan gas en elektriciteit.
De Veiligheidsregio verwerkt deze analyse in het regionale Risicoprofiel.
- maken Netbeheerder(s) en de Politie afspraken omtrent de bewaking en beveiliging van
in de regio gelegen kwetsbare gas- en elektriciteitsgerelateerde objecten.

Communicatie
Artikel 6

Risicocommunicatie (‘koude fase’)
-

-

Artikel 7

Crisiscommunicatie (‘warme fase’)
-

-

-

Artikel 8

Zolang het openbaar bestuur nog niet betrokken is bij het incident draagt de bij het
incident betrokken Netbeheerder zorg voor de communicatie.
De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over
de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente
bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. De Veiligheidsregio
speelt hierbij een ondersteunende rol. De Netbeheerders leveren inhoudelijke
informatie.
Bij een gas- of elektriciteitsgerelateerd incident met een bovenlokaal karakter vindt
afstemming plaats tussen de Veiligheidsregio en de regionale en eventueel de landelijke
Netbeheerder over (het voorbereiden van) de crisiscommunicatie.
In geval van (terreur)dreiging wordt voorlichting en communicatie afgestemd met de
verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten.

Melding en alarmering
-

Artikel 9

Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers,
bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft over de risico's, voorbereidende en
preventieve maatregelen aangaande (dreigende) verstoring of uitval van gas of
elektriciteit binnen de Veiligheidsregio.
De Netbeheerders leveren inhoudelijke informatie ten behoeve van de
risicocommunicatie door de Veiligheidsregio.

Partijen maken afspraken over bereikbaarheid ten behoeve van alarmering en melding.
Alarmering en melding van en naar partijen vindt plaats via de (gemeenschappelijke)
meldkamer in de Veiligheidsregio en het centrale meldingspunt van de Netbeheerder.
Partijen hebben in bijlage 2 afspraken gemaakt over de aard van meldingen en
incidenten waarover zij elkaar dienen te informeren. Het gaat hierbij ook om
voorbereidend overleg in geval van exceptionele en substantiële niet-beschikbaarheid
van de gebruikelijke reservecapaciteit.

Noodcommunicatie
Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien van
noodcommunicatie.

Leiding en coördinatie
Artikel 10

Afstemming planvorming
-

-

Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande plannen voor de
risico- en crisisbeheersing, op of gerelateerd aan het terrein van gas of elektriciteit,
betrekken en informeren partijen elkaar.
De regionale Netbeheerders worden door de Veiligheidsregio benaderd om een bijdrage
te leveren aan het Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Crisisplan van de
Veiligheidsregio.
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Artikel 11

Vertegenwoordiging regulier overleg (‘koude fase’)
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars overlegstructuren teneinde
de samenwerking te bevorderen.

Artikel 12

Opleiden, trainen en oefenen
-

-

Artikel 13

Participatie crisisteams (‘warme fase’)
-

-

Artikel 14

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 de verbeterpunten.
Partijen organiseren oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig oefenbeleid en
de planning hiervan op elkaar af.

Liaisons van de regionale Netbeheerder(s) en eventueel de landelijke Netbeheerder(s)
maken desgevraagd deel uit van de operationele en bestuurlijke overlegstructuren van
de Veiligheidsregio’s.
In overleg met betrokken partijen kan in voorkomende gevallen de werkwijze en het
uitbrengen van liaisons anders worden georganiseerd, waaronder het desgevraagd
afvaardigen van een liaison van de Veiligheidsregio naar het crisisteam van de
(regionale) Netbeheerder(s).

Regiogrensoverschrijdend incident
-

-

In geval van een regiogrensoverschrijdend incident, waarbij meerdere Veiligheidsregio’s
betrokken zijn, organiseert de bronregio, indien gewenst, voor de Netbeheerder(s) één
aanspreek- en coördinatiepunt vanuit de verschillende Veiligheidsregio’s.
Bij een landelijke ramp of crisis treedt de landelijke crisisorganisatie in werking, waarover in
dit Convenant geen afspraken zijn opgenomen.

Noodenergie
Artikel 15

Organisatie van noodenergie
De (regionale) Netbeheerder kan bij grootschalige en langdurige onderbrekingen, indien
gewenst, coördinerend optreden ten aanzien van het inzetten en aansluiten van de beschikbare
noodenergie. Zij doet dit op basis van de prioriteiten, die zijn vastgesteld door het bij het
incident betrokken openbaar bestuur. Het leveren van noodenergievoorzieningen is geen
verantwoordelijkheid van Netbeheerders en Veiligheidsregio's.

Veiligheid
Artikel 16

Veiligheidsmaatregelen
-

Partijen houden zich over en weer aan de van toepassing zijnde (wettelijke)
veiligheidsmaatregelen en richtlijnen.
Partijen maken afspraken over de te hanteren veiligheidsprocedures en maken daarbij
gebruik van reeds bestaande landelijk gehanteerde protocollen of richtlijnen.
In geval men niet bekend is met de te hanteren protocollen of richtlijnen vindt overleg plaats
met de betrokken partij over de te nemen maatregelen.
In bijlage 2 is een aantal landelijke protocollen en richtlijnen weergegeven.
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Informatiemanagement
Artikel 17

Werkwijze en informatievoorziening
-

-

-

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de
samenwerking van belang kunnen zijn, daarbij rekening houdend met de mogelijke
vertrouwelijkheid van informatie.
Partijen zorgen ervoor dat de andere Convenantpartijen te allen tijde over de juiste
(bereikbaarheid)gegevens kunnen beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de
aan hen verstrekte gegevens.
Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden informatie uit en
maken hier afspraken over.
Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van
Netbeheerders voor gas en elektriciteit voortvloeiende uit respectievelijk de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Uitwerking
Artikel 18

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

-

Artikel 19

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit Convenant wordt
een actielijst opgenomen. Deze actielijst is een dynamisch en regiospecifiek document
en wordt jaarlijks geactualiseerd middels een gezamenlijk overleg tussen (de
vertegenwoordigers van de) directies van de partijen. Daar waar partijen het nodig
achten, zal de actielijst worden aangepast.
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de actielijst.
Separaat is een format voor de actielijst bijgevoegd. De indeling van de actielijst dient
consistent te zijn met de artikelgewijze indeling van het Convenant.

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

Artikel 20

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

Artikel 21

Beheer
- Het Veiligheidsberaad draagt zorg voor het beheer van het Convenant.
- Het Veiligheidsberaad en Netbeheer Nederland monitoren de voortgang van de regionale
implementatie van het Convenant.

Artikel 22

Wijziging of beëindiging
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in de afspraken
binnen de actielijst, treden de partijen hiertoe met elkaar in overleg.
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in het Convenant,
wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het Veiligheidsberaad, het
Korpsbeheerdersberaad, Netbeheer Nederland en het ministerie van EL&I.
- Iedere partij kan de in dit Convenant gemaakt afspraken beëindigen. Zij doet dit middels
een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de andere partijen, waarna de partijen
met elkaar in overleg treden.
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Ondertekening
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te ………. op ………..

Veiligheidsregio Hollands Midden

Regiopolitie Hollands Midden

Voorzitter Veiligheidsbestuur H.J.J. Lenferink

Korpsbeheerder H.J.J. Lenferink

Netbeheer Nederland

…. (naam volgt later)

Bijlagen
Bijlage 1 – Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Bijlage 2 – Meldingscriteria en veiligheidsrichtlijnen
Bijlage 3 – Contactgegevens
Bijlage 4 – Actielijst VRHM
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Bijlage 1: Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
In deze bijlage staan, zonder te pretenderen volledig te zijn, de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van verschillende partijen inzake de rampenbestrijding en crisisbeheersing op het gebied
van gas en elektriciteit.
In onderstaande figuur staan in één oogopslag de verbanden binnen en tussen de algemeen-bestuurlijke
kolom en de functionele kolom.
Bestuurlijke netwerkkaart elektriciteit & gas
e
Bron: Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing, Haarlem, juli 2011 (3 druk).

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
De minister van EL&I heeft de volgende taken en bevoegdheden:
- Monitoren leverings- en voorzieningszekerheid (art, 4a, elektriciteitswet 1998 en art. 52a Gaswet);
- Aanbesteding productiecapaciteit (igv elektriciteit, art. 9a, elektriciteitswet);
- Het opvragen van inlichtingen aan een producent, leverancier, handelaar, Netbeheerder,
elektriciteitsbeurs, gasbeurs of afnemer (art. 78 elektriciteitswet 1998, art.34 Gaswet);
- Bij taakverwaarlozing opdracht geven aan Netbeheerder om een voorziening te treffen (art.13
elektriciteitswet 1998, art.5 Gaswet);
- In geval van Buitengewone omstandigheden kan gebruik gemaakt worden van prioritering
(verdeling van schaarste) (Distributiewet (noodwetgeving));
- Indien een incident op het gebied van gas en/of elektriciteit een bovenregionale uitstraling heeft,
kan opgeschaald worden naar een hoger bestuursniveau; in dit geval is dan het ministerie van EL&I
het verantwoordelijke ministerie. Tussen de Netbeheerders en het ministerie van EL&I zijn
afspraken gemaakt in welke gevallen storingen gemeld worden. Deze afspraken vallen buiten dit
Convenant.
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Rijksheren
- De rijksheer van EL&I (economische commissaris) wordt net als de andere rijksheren gerekend tot
de zogeheten crisispartners van de Veiligheidsregio’s en wordt betrokken bij de planvorming en het
RBT.
- De rijksheer van EL&I treedt op namens en voor het bedrijfsleven in de regio, maar niet voor de
vitale sectoren, dus vervult geen rol ten aanzien van elektriciteit en gas.
Minister van Veiligheid en Justitie (V&J)
De minister van V&J is verantwoordelijk voor de afstemming van de orde- en veiligheidsmaatregelen op
landelijk niveau.
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken met haar crisispartners, waaronder
Netbeheerders, over de samenwerking ter voorbereiding op en bestrijding van een incident of ramp (Wet
veiligheidsregio’s - Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 31 117, nr. 3, p. 37,
en Wet veiligheidsregio’s - Nota naar aanleiding van het verslag, Tweede Kamer, 20 mei 2008);
Politie
De Politie is verantwoordelijk voor de bewaking en beveiliging van vitale infrastructuur, in het kader van
openbare orde en veiligheid. Hierover maakt de Politie afspraken met de beheerders van vitale objecten. Op
basis van het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) worden vanuit zowel de Politie als vanuit de
beheerder veiligheidsmaatregelen genomen.
Netbeheerder
De Netbeheerders (zowel de regionale Netbeheerders als de landelijke Netbeheerders) hebben de volgende
taken en bevoegdheden:
4
- Het registreren van Storingen (Elektriciteitswet 1998, Gaswet en MR Kwaliteit );
- Taken en verplichtingen t.a.v. het door hem beheerde net, waaronder het herstellen van het net na
een onderbreking (art. 16 Elektriciteitswet 1998, art. 10 Gaswet en MR Kwaliteit);
- Onderling samenwerken/informeren (Elektriciteitswet 1998, Gaswet en samenwerkingsregeling);
- Het treffen van maatregelen bij onvoorziene situaties (samenwerkingsregeling, Netcode en aansluiten transportvoorwaarden gas);
- Indien een onderbreking leidt tot problemen van openbare orde en veiligheid het verstrekken van
informatie omtrent een onderbreking aan het lokale gezag (Wet veiligheidsregio’s);
- De taken en bevoegdheden van de Netbeheerder zijn gerelateerd aan het net. De Netbeheerder
heeft geen taak om afnemers te voorzien van elektriciteit/gas anders dan middels zijn net;
- Als dit technisch mogelijk is, is voor het af- en aanschakelen van afnemers een prioriteitsvolgorde
voorgeschreven, welke verder is uitgewerkt in bescherm- en herstelplannen:
a. openbare orde en veiligheid, volksgezondheid;
b. kritische processen industrie, nuts- en basisvoorzieningen;
c. overige industrie, openbare gebouwen, bedrijven en consumenten (MR tariefstructuren en
voorwaarden);
- Het in stand houden van de elektriciteitsvoorziening en het voorkomen van grote schade aan het
net of de elektrotechnische infrastructuur en van uitbreiding van de stroomstoring staan echter altijd
voorop.
Landelijke Netbeheerder Elektriciteit
De beheerder van het landelijke elektriciteitsnet heeft naast de bovengenoemde taken en bevoegdheden, de
volgende taken en bevoegdheden:
- Het treffen van maatregelen ter handhaving van de energiebalans met de volgende volgorde: inzet
regelvermogen, inzet reservevermogen, inzet noodvermogen, oproep aan producenten nog niet
beschikbaar gesteld vermogen in te zetten en zo nodig het geven van opdrachten daartoe, inzet
van gedoogvermogen, afschakelen van afnemers en het ter zake geven van opdrachten aan
netbeheerders, geheel of gedeeltelijk annuleren van exporten (Elektriciteitswet 1998, Ministeriële
regeling tariefstructuren, systeemcode).

4

Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.
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Landelijke Netbeheerder Gas
De beheerder van het landelijke gasnet heeft naast de bovengenoemde taken en bevoegdheden, de
volgende taken en bevoegdheden:
- Het in evenwicht houden van het landelijk gastransportnet (Gaswet, MR tariefstructuren, code
wettelijke taken LNB van algemeen belang).
Opschaling van regionaal naar landelijk niveau
- Een lokale of regionale crisis wordt in de meeste gevallen opgevangen door de op dat niveau
opererende overheden (gemeente of Veiligheidsregio) en organisaties. Afhankelijk van aard en
omvang van het incident kunnen op dat niveau meerdere organisaties worden ingezet (horizontale
opschaling). Indien een crisis een bovenregionale uitstraling heeft komt een hoger bestuursniveau
in beeld (verticale opschaling).
- Op Rijksniveau is ieder ministerie zelf verantwoordelijk voor de te nemen crisisbeheersingsmaatregelen (preparatie, respons en herstel) op het eigen beleidsterrein. Ieder ministerie is
eveneens verantwoordelijk voor het stellen van kaders voor de crisisbeheersingsmaatregelen te
nemen door de vitale bedrijven, instellingen en objecten, voor zover deze entiteiten onder zijn
verantwoordelijkheid vallen.
- Indien gewenst kan een liaison van TenneT of Gasunie plaatsnemen in het EL&I-crisisteam, maar
advies vanuit de Netbeheerder kan ook op afstand worden ingebracht in het EL&I-crisisteam. EL&I
brengt het in de landelijke overlegstructuren.
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Bijlage 2: Meldingscriteria en veiligheidsrichtlijnen
Meldings- en alarmeringscriteria incident of calamiteit
De regionale Netbeheerder informeert de Veiligheidsregio bij incidenten m.b.t.:
- Elektriciteit: Bij uitval/verstoring van de elektriciteitsvoorziening in het middenspanningsnet (MS tot
25kV) of hoogspanningsnet (HS > 25kV) met een verwachte duur van meer dan 15 minuten, zo
mogelijk met opgave van het getroffen gebied.
- Gas: Bij uitval/verstoring van de gasvoorziening die gepaard gaat met brand of explosie, of met een
dreiging van een explosie.
Meldingscriteria bij substantiële niet-beschikbaarheid
Tijdens de reguliere bedrijfsvoering binnen de Elektriciteit- of Gasnetten kan er sprake zijn van een langdurig
verminderde beschikbaarheid van reserve capaciteit. Hoewel niet direct van invloed op de
energievoorziening kan deze verminderde beschikbaarheid in combinatie met een gelijktijdige storing tot
zeer grote maatschappelijke effecten leiden.
Als de regionale Netbeheerder een dergelijke exceptionele situatie onderkent, zal zij ter preparatie van
hulpdiensten en vitale/gevoelige grote afnemers deze situatie melden aan de Veiligheidsregio.
Landelijke veiligheidsprotocollen en richtlijnen
Voor het blussen van branden in de nabijheid van hoogspanningslijnen hanteren de betrokken
Netbeheerders het ‘algemeen protocol inzet brandweer bij calamiteiten nabij hoogspanningslijnen’. Dit
protocol is in samenwerking met Netbeheerders opgesteld door het NIFV/NIBRA.
Voor het veilig werken in de nabijheid van aardgasbuisleidingen hanteren de betrokken Netbeheerders de
‘Handreiking buisleidingincidenten’ uitgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Bijlage 3: Contactgegevens
De actuele contactgegevens van alle partijen in het convenant zijn onderling uitgewisseld. Deze
contactgegevens mogen niet aan derden gecommuniceerd of op internet geplaatst worden, vandaar dat de
contactgegevens niet in deze bijlage zijn opgenomen.
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Bijlage 4: Regiospecifieke actielijst
Artikel

Afspraken in convenant

Art 1

Uitgangspunt

Regionale vertaling/ actiepunten

Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de samenwerking tot een succes
te maken. Partijen werken samen om de risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing
gerelateerd aan (dreigende) verstoring of uitval van gas en elektriciteit, herstel bij uitval van gas
en elektriciteit, voorziene verminderde beschikbaarheid van de voorziening, en bescherming van
infrastructuur, te optimaliseren en te operationaliseren.
Art 2

xxxxxxxxxx

2012

VRHM*

2013
2013

Liander
VRHM*

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Q2+ Q3 2012

VRHM*

Q2 + Q3 2012

VRHM (CCB)

Afspraken:
- Netbeheerders bieden een workshop aan waarin deelnemers aan de
hoofdstructuur kennis kunnen maken met het thema ‘gas en elektriciteit’
- Veiligheidsregio organiseert een tegenbezoek/ workshop voor de
crisisfunctionarissen van de netbeheerders
Actiepunten:
- Tijdens de nog te organiseren netwerkbijeenkomsten door de VRHM bieden
de netbeheerders een presentatie/ workshop aan.
- Organiseren bezoek voor Veiligheidsregio
- Organiseren bezoek/ workshop voor Netbeheerders
Behoeven geen nadere uitwerking.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De ministers van EL&I en V&J, de landelijke en regionale Netbeheerders en de Veiligheidsregio
en Politie hebben (wettelijke) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die met dit
Convenant ongewijzigd blijven. Zie bijlage 1 voor de belangrijkste taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de genoemde partijen op het gebied van rampenbestrijding en
crisisbeheersing.

Art 5

xxxxxxxxxx

Citeertitel
‘Convenant gas en elektriciteit VRHM’.

Art 4

Eigenaar

Doelen
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot daadwerkelijke
samenwerking inzake de risicobeheersing en (voorbereiding op de) rampenbestrijding en
crisisbeheersing gerelateerd aan (dreigende) verstoring of uitval van gas en elektriciteit, herstel
bij uitval van gas en elektriciteit, voorziene verminderde beschikbaarheid van de voorziening, en
bescherming van infrastructuur.
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing op
het gebied van gas en elektriciteit blijven ongewijzigd en worden door het Convenant niet
beïnvloed. Reeds bestaande convenanten en afspraken blijven bestaan, tenzij expliciet besloten
wordt dat zij vervallen.

Art 3

Behoeft geen nadere uitwerking.

Realisatie

Actiepunt:
- Bestuurlijke netwerkkaart opnemen in de nog te ontwikkelen informatiekaart
‘Gas en elektriciteit’

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
- bekijken partijen gezamenlijk de risico's in de regio gerelateerd aan gas en elektriciteit. De
Veiligheidsregio verwerkt deze analyse in het regionale Risicoprofiel.
- maken Netbeheerder(s) en de Politie afspraken omtrent de bewaking en beveiliging van in
de regio gelegen kwetsbare gas- en elektriciteitsgerelateerde objecten.

Afspraken
- Het Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld in november 2011 en wordt
vierjaarlijks herzien. Alle (convenant)partners van de VRHM worden t.z.t.
benaderd voor het leveren van input hiervoor.
- Bureau conflict- en crisisbeheersing (CCB) van Politie Hollands Midden en de
Netbeheerders nemen contact met elkaar op om afspraken te maken omtrent
de bewaking en beveiliging van in de regio gelegen kwetsbare gas- en
elektriciteitsgerelateerde objecten.
Actiepunten
- CCB en netbeheerders maken afspraken omtrent de bewaking en beveiliging
van kwetsbare objecten (gas en elektriciteit).

Actielijst bij convenant ‘Gas en Elektriciteit’ Veiligheidsregio Hollands Midden (02 mei 2012)
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Art 6 & 7

Risico- en Crisiscommunicatie
Risicocommunicatie
- Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers,
bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft over de risico's, voorbereidende en
preventieve maatregelen aangaande (dreigende) verstoring of uitval van gas of
elektriciteit binnen de Veiligheidsregio.
- De Netbeheerders leveren inhoudelijke informatie ten behoeve van de risicocommunicatie
door de Veiligheidsregio.

Afspraken
- Communicatieadviseurs van de veiligheidsregio en de netbeheerders maken
afspraken over het afstemmen van de voorlichtings- en
communicatiestrategie van de netbeheerders en de veiligheidsregio,
waardoor een eenduidige boodschap naar de bevolking wordt uigesproken.
Daarnaast stellen partijen een overzicht op van de beschikbare
crisiscommunicatiemiddelen van alle partijen.

Crisiscommunicatie

Actiepunt
- Een communicatieadviseur van de werkgroep ‘Communicatie VRHM’ neemt
contact op met de netbeheerders om afspraken te maken over het
afstemmen van de voorlichtings- en communicatiestrategie/ -boodschap
(worden opgenomen in de informatiekaart).
- De communicatieadviseur van de VRHM neemt contact op met de
netbeheerders om gezamenlijk een overzicht van alle
crisiscommunicatiemiddelen op te stellen.

-

-

-

Art 8

Zolang het openbaar bestuur nog niet betrokken is bij het incident draagt de bij het
incident betrokken Netbeheerder zorg voor de communicatie.
De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over de
oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of
treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. De Veiligheidsregio speelt hierbij een
ondersteunende rol. De Netbeheerders leveren inhoudelijke informatie.
Bij een gas- of elektriciteitsgerelateerd incident met een bovenlokaal karakter vindt
afstemming plaats tussen de Veiligheidsregio en de regionale en eventueel de landelijke
Netbeheerder over (het voorbereiden van) de crisiscommunicatie.
In geval van (terreur)dreiging wordt voorlichting en communicatie afgestemd met de
verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten.

VRHM*

Q2+ Q3 2012

VRHM*




Allen
VRHM*

Q2 + Q3 2012

VRHM*



VRHM*

Q2 2012

Allen

Melding en alarmering
-

Partijen maken afspraken over bereikbaarheid ten behoeve van alarmering en melding.
Alarmering en melding van en naar partijen vindt plaats via de (gemeenschappelijke)
meldkamer in de Veiligheidsregio en het centrale meldingspunt van de Netbeheerder.
Partijen hebben in bijlage 2 afspraken gemaakt over de aard van meldingen en incidenten
waarover zij elkaar dienen te informeren. Het gaat hierbij ook om voorbereidend overleg in
geval van exceptionele en substantiële niet-beschikbaarheid van de gebruikelijke
reservecapaciteit.

Afspraken
- Alle bereikbaarheidsgegevens van crisispartners zijn voor de
veiligheidsregio beschikbaar via de Gemeenschappelijke Meldkamer, LCMS
en de nog te ontwikkelen informatiekaart ‘Gas en elektriciteit’.
- Bij wijziging van contactgegevens zorgen de netbeheerders dat de
veiligheidsregio hiervan op de hoogte worden gebracht (via afdeling
‘planvorming multidisciplinair’).
- Partijen informeren elkaar conform de in bijlage 2 opgestelde meldings- en
opschalingscriteria. Daarnaast informeert de VRHM de netbeheerders bij
(dreigend) hoogwater.
- Bij het informeren van de VRHM is de ‘Informatiemanager ROT’ het eerste
aanspreekpunt. Deze functionaris is bereikbaar via de Gemeenschappelijke
Meldkamer.
Actiepunt
- Partijen wisselen de bereikbaarheidsgegevens uit.
- De contactgegevens van de netbeheerders worden in het
meldkamersysteem opgenomen.
- De contactgegevens worden opgenomen in de informatiekaart ‘Gas en
elektriciteit’.
- De contactgegevens worden geplaatst in LCMS.

Art 9

Q2+ Q3 2012

Noodcommunicatie
Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien van
noodcommunicatie.

Afspraken
- De netbeheerders beschikken over C2000-apparatuur en noodnet / NCV.
Met C2000 kunnen de netbeheerders zich niet inmelden bij de
veiligheidsregio.
Actiepunten
- Nummers Noodnet/ NCV uitwisselen

Actielijst bij convenant ‘Gas en Elektriciteit’ Veiligheidsregio Hollands Midden (02 mei 2012)
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Art 10

Afstemming planvorming
-

-

Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande plannen voor de
risico- en crisisbeheersing, op of gerelateerd aan het terrein van gas of elektriciteit,
betrekken en informeren partijen elkaar.
De regionale Netbeheerders worden door de Veiligheidsregio benaderd om een bijdrage
te leveren aan het Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Crisisplan van de Veiligheidsregio.

Afspraken
- De aansluiting op elkaars crisisorganisatie wordt omschreven in de
informatiekaart ‘Gas en elektriciteit’ en is tevens bijlage van het crisisplan
van de VRHM.
- Partners van de VRHM worden standaard op de hoogte gesteld van
‘relevante’ wijzigingen in de hoofdstructuur / GRIP-regeling.
- Het Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld in november 2011 en wordt
vierjaarlijks herzien. Alle (convenant)partners van de VRHM worden t.z.t.
benaderd voor het leveren van input hiervoor.
- Het beleidsplan en het crisisplan worden vierjaarlijks herzien en na
vaststelling worden deze ter kennisgeving aangeboden aan de
(crisis)partners.
Actiepunt
- De Netbeheerders nemen kennis van het risicoprofiel, beleidsplan en
crisisplan van de VRHM, via www.vrhm.nl/regionaleplannen.

Art 11

Jaarlijks Q1

VRHM*

Afspraken
- Deelname aan netwerkbijeenkomsten van de VRHM (wordt een plan voor
opgesteld)
- Deelname aan jaarlijkse bespreking convenant en bijbehorende actielijst (zie
art. 18)
- Deelname aan overige overlegstructuren kan later op basis van behoefte
worden uitgebreid.

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 de verbeterpunten.
Partijen organiseren oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig oefenbeleid en de
planning hiervan op elkaar af.

Afspraken
- Er worden geen vaste oefenfrequenties afgesproken.
- In geval van een relevante grootschalige multidisciplinaire oefening worden
de netbeheerders door de veiligheidsregio bijtijds uitgenodigd om aan te
sluiten.
- Partijen informeren elkaar tijdig als er behoefte is aan een gezamenlijke
oefening. Voor de Veiligheidsregio geldt dat zij eventuele oefenverzoeken
voor augustus krijgt om deze te kunnen verwerken in het jaarplan van het
jaar erop.
- Indien mogelijk worden liaisons uitgenodigd bij ‘overige’ oefeningen om te
‘proeven’ aan de werkwijze van het desbetreffende crisisteam.
Actiepunt
- De VRHM stuurt jaarlijks het werkplan OTO naar haar partners.

Art 13

Netbeheerders

Vertegenwoordiging regulier overleg (koude fase)
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars overlegstructuren teneinde de
samenwerking te bevorderen.

Art 12

Q1 + Q2 2012

Participatie crisisteams (warme fase)
-

-

Liaisons van de regionale Netbeheerder(s) en eventueel de landelijke Netbeheerder(s)
maken desgevraagd deel uit van de operationele en bestuurlijke overlegstructuren van de
Veiligheidsregio’s.
In overleg met betrokken partijen kan in voorkomende gevallen de werkwijze en het
uitbrengen van liaisons anders worden georganiseerd, waaronder het desgevraagd
afvaardigen van een liaison van de Veiligheidsregio naar het crisisteam van de (regionale)
Netbeheerder(s).

Afspraken
- Netbeheerders stellen op afroep in voorkomende gevallen een liaison
beschikbaar. De netbeheerders kunnen geen garantie geven over de
opkomsttijd van deze functionarissen, maar de functionarissen zijn direct
telefonisch bereikbaar.
- De liaison dienen aangevraagd te worden via het algemene
‘calamiteitennummer’ van de desbetreffend netbeheerder.
- In de ROT-ruimte is een counter aanwezig voor de liaisons, waar
beschikking is over een PC, connectiviteit etc.
- In tegenstelling tot in het convenant vermeld staat, levert de VRHM geen
liaisons aan de crisisteams van de Netbeheerders.

Actielijst bij convenant ‘Gas en Elektriciteit’ Veiligheidsregio Hollands Midden (02 mei 2012)
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Art 14

Regiogrensoverstijgend incident
-

-

Art 15

Afspraken
In geval van een regiogrensoverschrijdend incident, waarbij meerdere Veiligheidsregio’s
- Is opgenomen in het convenant ‘Zuid-Holland’, waarin
betrokken zijn, organiseert de bronregio, indien gewenst, voor de Netbeheerder(s) één
samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de Veiligheidsregio’s
aanspreek- en coördinatiepunt vanuit de verschillende Veiligheidsregio’s.
Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.
Bij een landelijke ramp of crisis treedt de landelijke crisisorganisatie in werking, waarover in
dit Convenant geen afspraken zijn opgenomen.

Organisatie van noodenergie
De (regionale) Netbeheerder kan bij grootschalige en langdurige onderbrekingen, indien
gewenst, coördinerend optreden ten aanzien van het inzetten en aansluiten van de beschikbare
noodenergie. Zij doet dit op basis van de prioriteiten, die zijn vastgesteld door het bij het incident
betrokken openbaar bestuur. Het leveren van noodenergievoorzieningen is geen
verantwoordelijkheid van Netbeheerders en Veiligheidsregio's.

Afspraken
- De partijen in het convenant hebben geen verantwoording als het gaat om
het leveren van noodenergie.
- De gemeenten voorzien in een overzicht van alle kritische objecten.
Actiepunt
- Alle gemeenten stellen een overzicht op met alle kritische objecten (inclusief
prioritering). Hierbij dient aangegeven te worden of deze objecten over een
eigen noodenergievoorziening beschikken.

Art 16

VRHM (BGC)

n.t.b.

VRHM (BHM)

Q2 + Q3 2012

VRHM*

Veiligheidsmaatregelen
-

Afspraken
Partijen houden zich over en weer aan de van toepassing zijnde (wettelijke)
- De veiligheidsregio en de netbeheerders sluiten zoveel mogelijk aan bij
veiligheidsmaatregelen en richtlijnen.
bestaande afgestemde protocollen:
Partijen maken afspraken over de te hanteren veiligheidsprocedures en maken daarbij
- ‘Algemeen protocol inzet brandweer bij calamiteiten nabij
gebruik van reeds bestaande landelijk gehanteerde protocollen of richtlijnen.
hoogspanningslijnen’
In geval men niet bekend is met de te hanteren protocollen of richtlijnen vindt overleg plaats
‘Handreiking buisleidingincidenten’
met de betrokken partij over de te nemen maatregelen.
Protocol
en handreiking zijn bekend bij de brandweer. In het verleden is hier
In bijlage 2 is een aantal landelijke protocollen en richtlijnen weergegeven.
aandacht aan besteed bij de Officieren van Dienst. In de toekomst
(afhankelijk van jaarplanning e.d.) wordt hier opnieuw aandacht aan
besteedt.
Actiepunt
- Protocol en handreiking in de toekomst opnemen in jaarplan planvorming
brandweerzorg.

Art 17

Q3 2012

Werkwijze en informatievoorziening
-

-

-

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de
samenwerking van belang kunnen zijn, daarbij rekening houdend met de mogelijke
vertrouwelijkheid van informatie.
Partijen zorgen ervoor dat de andere Convenantpartijen te allen tijde over de juiste
(bereikbaarheid)gegevens kunnen beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de
aan hen verstrekte gegevens.
Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden informatie uit en maken
hier afspraken over.
Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van
Netbeheerders voor gas en elektriciteit voortvloeiende uit respectievelijk de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Afspraken
- Veiligheidsregio Hollands Midden werkt met LCMS versie 1.4.
- Regionaal Netbeheerder Liander heeft aangegeven in LCMS 1.4 te willen
werken t.b.v. de informatievoorziening met de VRHM.
- Stedin en Gasunie wachten op de uitrol van versie 2.0, daar er teveel
verschillende systemen en werkwijzen zijn bij de verschillende
veiligheidsregio’s.
- Netbeheerder TenneT heeft aangegeven dat de regionale netbeheerders het
eerste aanspreekpunt zijn en dat LCMS hiermee voor TenneT weinig tot
geen meerwaarde biedt.
Actiepunt:
- LCMS-training en accounts aanbieden voor functionarissen Liander.

Actielijst bij convenant ‘Gas en Elektriciteit’ Veiligheidsregio Hollands Midden (02 mei 2012)
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Art 18

Uitwerkingsvoorstellen
-

-

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit Convenant wordt
een actielijst opgenomen. Deze actielijst is een dynamisch en regiospecifiek document en
wordt jaarlijks geactualiseerd middels een gezamenlijk overleg tussen (de
vertegenwoordigers van de) directies van de partijen. Daar waar partijen het nodig achten,
zal de actielijst worden aangepast.
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de actielijst.
Separaat is een format voor de actielijst bijgevoegd. De indeling van de actielijst dient
consistent te zijn met de artikelgewijze indeling van het Convenant.

Afspraken
- Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in het
convenant stellen alle partijen in dit convenant gezamenlijk een actielijst op.
Elk jaar in de maand juni wordt de actielijst onderwerp van gesprek bij een
gezamenlijk overleg. De VRHM neemt hierin het initiatief.
Actiepunt:
- Veiligheidsregio en netbeheerders stellen gezamenlijk een actielijst op.
- Veiligheidsregio en netbeheerders stellen gezamenlijk een informatiekaart
‘Gas en Elektriciteit’ op conform het format van de Veiligheidsregio Hollands
Midden.

Q1 + Q2 2012
Q2 + Q3 2012

Allen*
Allen*

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

‘Kosten’, ‘Inwerkingtreding en looptijd’, ‘Beheer’ en ‘Wijziging of beëindiging’
Art 19 t/m
22

Behoeven geen nadere uitwerking.

Behoeven geen nadere uitwerking.

VRHM* : de afdeling planvorming (team plannen en procedures multidisciplinair) van Brandweer Hollands Midden is eigenaar van de uit te voeren acties.
Allen* : alle partijen in dit convenant, waarbij het initiatief bij de VRHM ligt.
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A.11
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Vervolgtraject
besluitvorming:

1-meting scan gemeentelijke
processen
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

A. Heus (BGC)

Datum:

28-06-2012

A.11

Bijlage(n):

1

Gemeenten:
H. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

2. Toelichting
Inleiding
In de zomer van 2010 is de scan gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing
uitgevoerd. Deze scan behelsde een meting middels een webbased vragenlijst en een
verdiepingsronde (gesprekken) langs alle gemeenten. 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. 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.
In het regionaal beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden is afgesproken in
1
2012 en 2014 een vervolgmeting uit te voeren van de scan gemeentelijke processen. In de 1-meting
van de scan gemeentelijke processen die in 2012 gehouden wordt, zal, middels een webbased
vragenlijst, gekeken worden in hoeverre de gemeenten de lokale verbeterplannen hebben uitgevoerd.
Er worden in vergelijking met 2010 geen verdiepingsgesprekken met alle gemeenten gehouden.
Belangrijkste reden hiervoor is de implementatie van het regionaal crisisplan. Die vraagt tijd en is
daarnaast van invloed op de inrichting van de gemeentelijke crisisorganisatie.
Doel
Het doel van de ‘1-meting scan gemeentelijke processen’ is het verbeteren van de gemeentelijke
processen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing. Dit willen wij enerzijds doen door te bekijken
in hoeverre de lokale verbeterplannen uitgevoerd zijn. En anderzijds door de huidige stand van zaken
van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing in kaart te brengen. De 1-meting
leidt als het ware tot een tweede ‘foto’ van de gemeentelijke organisatie in de rampenbestrijding en
crisisbeheersing. De eerste ‘foto’ is in 2010 gemaakt met de nulmeting van de scan gemeentelijke
processen. De resultaten van de 1-meting zijn input voor verdere uitvoering van de lokale
verbeterplannen. Het is de bedoeling uiterlijk 1 september 2012 de resultaten van de 1-meting gereed
te hebben.
Planning
De vragenlijst is 12 juni bij de gemeenten uitgezet. De gemeenten hebben tot eind juli de tijd om de
vragenlijst in te vullen. In augustus worden de concept rapportages gemaakt en ter toetsing
voorgelegd aan de gemeenten. Tevens wordt een regionale rapportage gemaakt. Vanaf september
worden de resultaten aan de diverse besluitvormende gremia aangeboden.

1

Uit: ‘Regionaal Beleidsplan 2012-2015 VRHM’, pag. 8, vastgesteld Algemeen Bestuur VRHM,
10 november 2011.
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Tot slot
Een aantal activiteiten verloopt parallel. Zodra een ingevulde vragenlijst van een gemeente binnen is,
kan gestart worden met de analyse en de concept rapportage.
Voor uitvoering van de 1-meting scan gemeentelijke processen is budget beschikbaar bij BGC.

3. Implementatie en communicatie
Communicatie
Gemeentesecretarissen zijn/worden over de 1-meting en de uitkomsten geïnformeerd via het plenair
overleg en MOV’ers via diverse overleggen/bijeenkomsten en mail.
Het plan van aanpak 1-meting scan gemeentelijke processen is ter informatie aangeboden aan het
Hoofdenoverleg van 23 april, aan de Veiligheidsdirectie van 7 mei en aan het Dagelijks Bestuur van
31 mei.

4. Bijlagen
-

Plan van aanpak 1-meting scan gemeentelijke processen, versie 0.3, 16 april 2012
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A.11 bijl.
Plan van aanpak
1-meting scan gemeentelijke processen
versie 0.3 – 16 april 2012
1. Inleiding
In de zomer van 2010 is de scan gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing
uitgevoerd. Deze scan behelsde een meting middels een webbased vragenlijst en een
verdiepingsronde (gesprekken) langs alle gemeenten. 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. 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 gemeenten
zijn momenteel aan de slag met het uitvoeren van hun verbeterplan.
In het regionaal beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden is afgesproken in
1
2012 en 2014 een vervolgmeting uit te voeren van de scan gemeentelijke processen. In de 1-meting
van de scan gemeentelijke processen die in 2012 gehouden wordt, zal, middels een webbased
vragenlijst, gekeken worden in hoeverre de gemeenten de lokale verbeterplannen hebben uitgevoerd.
Er worden in vergelijking met 2010 geen verdiepingsgesprekken met alle gemeenten gehouden.
Belangrijkste reden hiervoor is de implementatie van het regionaal crisisplan. Die vraagt tijd en is
daarnaast van invloed op de inrichting van de gemeentelijke crisisorganisatie.
In dit plan van aanpak wordt de uitvoering van de 1-meting beschreven.
2. Doel
Het doel van de ‘1-meting scan gemeentelijke processen’ is het verbeteren van de gemeentelijke
processen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing. Dit willen wij enerzijds doen door te bekijken
in hoeverre de lokale verbeterplannen uitgevoerd zijn. En anderzijds door de huidige stand van zaken
van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing in kaart te brengen. De resultaten
van de scan zijn input voor verdere uitvoering van de lokale verbeterplannen. Het is de bedoeling
uiterlijk 1 september 2012 de resultaten van de 1-meting gereed te hebben.
3. Afbakening
De 1-meting leidt als het ware tot een tweede ‘foto’ van de gemeentelijke organisatie in de
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De eerste ‘foto’ is in 2010 gemaakt met de nulmeting van de
scan gemeentelijke processen. Dit plan van aanpak beperkt zich tot de uitvoering van de 1-meting en
wat er gebeurt met de resultaten.
4.
•
•
•
•

Organisatie
Projectleider: Lilian Weber (BGC)
Projectsecretaris: Angelique Heus (BGC).
Projectondersteuning: Machteld Duijn (BGC)
Werkgroep: Lilian Weber (BGC), Angelique Heus (BGC), Machteld Duijn (BGC), Evert van de Pol
(BGC), Klankbordgroep Oranje Kolom, burgemeester B. Eenhoorn (Alphen aan den Rijn),
gemeentesecretaris T. Fabel (Noordwijkerhout).

Capaciteit
De voorbereiding en, in de uitvoering, het opstellen van de rapportages vraagt vooral capaciteit van
het BGC. De uitvoering vraagt capaciteit van de gemeenten. Het invullen van de scan zal ongeveer 4
uur kosten.
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Uit: ‘Regionaal Beleidsplan 2012-2015 VRHM’, pag. 8, vastgesteld Algemeen Bestuur VRHM,
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5. Fasering activiteiten en tijdlijn
Fase
Voorbereiding

Uitvoering

Besluitvorming

Evaluatie

Activiteit
Maken plan van aanpak

Door wie
A. Heus

Deadline
23-03-2012

Gereed
√

Planning overleg werkgroep
Aanpassen vragenlijst nulmeting
Uitzetten vragenlijst
Invullen vragenlijst 1-meting
Analyse uitkomsten 1-meting en maken
concept rapportages
Concept rapportages voorleggen aan
gemeenten
Verwerken opmerkingen gemeenten en
aanbieden definitieve rapportages aan
gemeenten
Maken regionale rapportage

M. Duijn
Werkgroep
A. Heus
Gemeenten
A. Heus

1-5-2012
25-5-2012
01-06-2012
31-07-2012
24-08-2012

√
√
√

A. Heus

24-08-2012

A. Heus

05-09-2012

A. Heus

05-09-2012

Vaststellen plan van aanpak in
Regiegroep
Hoofdenoverleg informeren over plan van
aanpak
Informatief bespreken plan van aanpak in
MOV-bijeenkomst
Veiligheidsdirectie informeren over plan
van aanpak
Informatief bespreken plan van aanpak in
plenair overleg gemeentesecretarissen
Dagelijks Bestuur informeren over plan
van aanpak
Bespreken regionale rapportage in MOVbijeenkomst
Bespreken regionale rapportage in
plenair overleg GS’en
Informatief bespreken regionale
rapportage in Hoofdenoverleg
Informatief bespreken regionale
rapportage in Veiligheidsdirectie
Informatief bespreken regionale
rapportage in Dagelijks Bestuur
Regionale rapportage ter kennisname
naar Algemeen Bestuur

Regiegroep

04-04-2012

√

Hoofdenoverleg
MOV-bijeenkomst
Veiligheidsdirectie
Plenair overleg
GS’en
Dagelijks
Bestuur
MOVbijeenkomst
Plenair overleg
GS’en
HO

23-04-2012

√

26-04-2012

√

07-05-2012

√

16-05-2012

√

31-05-2012

√

22-10-2012

VD

05-11-2012

DB

22-11-2012

AB

30-11-2012

Evalueren 1-meting

BGC/Werkgroep

dec. 2012

13-09-2012
26-09-2012

Toelichting fasering activiteiten en tijdlijn
Aanpassen vragenlijst nulmeting
Een van de doelen is het bekijken in hoeverre de verbeterplannen uitgevoerd zijn. Daarom moeten in
de vragenlijst van de 1-meting vragen over de verbeterplannen opgenomen worden.
In de vragenlijst van de nulmeting van de scan gemeentelijke processen (2010) zijn vragen
opgenomen over de enquete zelf. De uitkomsten op deze vragen worden door de werkgroep gebruikt
om de vragenlijst te updaten.
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Analyse en rapportages
In de analyse worden de resultaten van de 1-meting (de antwoorden op de vragen) bekeken. De
knelpunten worden gesignaleerd net als de dingen die goed gaan en de dingen die verbetering
behoeven. De antwoorden worden globaal getoetst aan het normenkader. De resultaten worden
verwerkt in een concept rapportage die wordt voorgelegd aan de gemeenten. Na verwerking van de
opmerkingen van de gemeenten wordt de definitieve rapportage aan de gemeente aangeboden.
Tot slot
Een aantal activiteiten verloopt parallel. Zodra een ingevulde vragenlijst van een gemeente binnen is,
kan gestart worden met de analyse en de concept rapportage.
6. Financiën
Voor uitvoering van de 1-meting scan gemeentelijke processen is budget beschikbaar bij BGC.
7. Communicatie
Via het plenair overleg GS en via de diverse overleggen/bijeenkomsten en mail zullen MOV’ers op de
hoogte worden gebracht van de 1-meting en de uitkomsten.
8. Risico’s en tegenmaatregelen
Een belangrijk risico is dat gemeenten geen medewerking verlenen. Dit risico wordt ondervangen door
gemeenten in een vroeg stadium en continu te informeren over de 1-meting. Hierdoor wordt draagvlak
gecreëerd.
9. Evaluatie
Nadat het gehele proces van de 1-meting scan gemeentelijke processen is afgerond zal het proces
worden geëvalueerd. Dit is van belang omdat het de bedoeling is om de scan elke twee jaar te
herhalen. Het initiatief voor deze evaluatie zal genomen worden door de projectleider scan (L. Weber).
Hiertoe zal de werkgroep bij elkaar worden geroepen.
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2. Toelichting
De Veiligheidsregio Hollands Midden ziet het als haar taak om de 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.
Mede als gevolgd van bovengenoemde, is het aantal ‘partnerschappen’ binnen de VRHM het
afgelopen jaar flink toegenomen. Ook de komende jaren zal het aantal partijen waarmee
samenwerkingsafspraken gemaakt worden nog uitbreiden. Een manier om de samenwerking met
partners te versterken is het opstellen, aangaan en implementeren van convenanten. De convenanten
zijn geen doel op zich, maar dienen als basis voor de samenwerking. De kracht van een convenant is
namelijk gelegen in de uitwerking, implementatie en borging van de hierin gemaakte
samenwerkingsafspraken.
Om structuur te geven aan de samenwerking met partners is een eenduidige werkwijze van belang.
De opgestelde notitie ‘Partnerschappen en convenanten VRHM’ geeft weer hoe uitvoering wordt
gegeven aan de samenwerking met partners. Daarnaast is in de bijlage een voortgangsrapportage
opgenomen, waarin de stand van zaken met betrekking tot de verschillende partnerschappen wordt
weergegeven.

3. Implementatie en communicatie
De beschreven werkwijze in de notitie wordt op dit moment al gehanteerd voor alle beschreven
partnerschappen in Hollands Midden.
De uitbreiding van het aantal partnerschappen en de borging van een professioneel partnerschap
verdient bijzondere aandacht. De kracht van een convenant is tenslotte gelegen in de uitwerking,
implementatie en borging van de samenwerkingsafspraken. Het oefenen met deze partners maakt
hier een belangrijk onderdeel van uit. Op korte termijn wordt met de afdeling ‘Vakbekwaamheid’
besproken hoe in het vervolg uitvoering wordt gegeven aan het oefenen met onze partners. De
uitkomst hiervan zal vervolgens input zijn voor het werkplan 2013 van de werkgroep ‘MDOTO’.
Om te laten zien hoe de veiligheidsregio uitvoering geeft aan de samenwerking met partners, wordt
een artikel over partnerschappen in Hollands Midden op de website van de VRHM geplaatst.

4. Bijlagen
-

Notitie ‘Partnerschappen en convenanten VRHM’
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A.12 bijl.
Partnerschappen en convenanten Veiligheidsregio Hollands Midden
(versie 4 april 2012)

1. Inleiding
De Veiligheidsregio Hollands Midden werkt met diverse (traditionele) partijen nauw samen, zoals
waterschappen, het OM en andere overheidsdiensten (waaronder Rijkswaterstaat en Defensie). Deze
partijen worden aangeduid als crisispartners. Daarnaast zijn er ook private partijen die door hun
essentiële functie in de samenleving, hun expertise en capaciteiten een belangrijke rol kunnen spelen
bij de crisisbeheersing.
Visie/ relatie regionaal beleidsplan
Het bestuur van 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. Deze notitie geeft weer hoe aan deze prioriteit
uitvoering wordt gegeven.
Wetgeving
In de Wet veiligheidsregio’s zijn de volgende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de
samenwerking met partners:
- Conform artikel 15 dient het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal per jaar de bij
mogelijke rampen en crisis in de regio betrokken partijen uit te nodigen voor een gezamenlijk
overleg over de risico’s in de regio.
- Conform artikel 16 dient het bestuur van de Veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een
crisisplan vast te stellen, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de
taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden
beschreven. In dit plan dienen tevens de afspraken met crisispartners over risico- en
crisisbeheersing te worden opgenomen.
Doel notitie
1
Het doel van dit document is om taken en verantwoordelijkheden van de VRHM voor het aangaan en
beheer van partnerschappen binnen Hollands Midden te schetsen en heldere uitgangspunten en
werkwijze te benoemen, zodat:
- duidelijk is op welke manier in Hollands Midden de samenwerking met partners wordt vorm
gegeven;
- duidelijk is wat de werkwijze binnen Hollands Midden is voor het aangaan en implementeren
van convenanten en welke rol de kolommen van de VRHM herin hebben;
- duidelijk is welke taken en verantwoordelijkheden voortvloeien uit de implementatie, borging
en beheer van convenanten;
- overzichtelijk is welke convenanten er op dit moment zijn en welke partnerschappen in de
toekomst worden aangegaan;
- overzichtelijk is welke convenanten wanneer zijn aangegaan, waarmee bepaald kan worden
wanneer de actualiteitswaarde van een convenant beoordeeld dient te worden.
Afbakening
Deze notitie beschrijft de (werkwijze bij) partnerschappen die namens alle kolommen van de
veiligheidsregio worden aangegaan. Deze notitie gaat niet in op de samenwerkingsafspraken die de
afzonderlijke kolommen maken met externe partijen.
De partners waarop deze notitie betrekking heeft zijn onder te verdelen in 2 categorieën:
- Partners generieke incidentbestrijding
Deze partners stellen hun kennis, expertise, capaciteit en middelen beschikbaar aan de
veiligheidsregio voor de voorbereiding op rampen en crisis, de bestrijding hiervan en
eventueel voor de nazorgfase. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met Defensie.
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Juridisch maakt de politie Hollands Midden geen deel uit van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Waar wordt
gesproken over multi verantwoordelijkheden wordt bedoeld gemeenten, GHOR, brandweer en politie.
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-

Vitale partners
Landelijk is een aantal vitale sectoren benoemd, te weten: drinkwater, gas en elektriciteit,
Rijkswaterstaat en waterschappen, telecom en spoor. Met deze sectoren maakt de VRHM
samenwerkingsafspraken, waarmee men zich voorbereidt op specifieke incidenten als uitval
van energievoorziening, drinkwatervoorziening, telecommunicatie en op incidenten op water-,
spoor- en (rijks)wegen.

Voortgang
In bijlage 2 van deze notitie is een voortgangsrapportage ‘partnerschappen’ opgenomen. In deze
rapportage wordt de huidige stand van zaken m.b.t. de verschillende partnerschappen in de VRHM
weergegeven en toegelicht.

2. Kader
Met betrekking tot partnerschappen zijn de volgende kaders van belang:
- De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en
crisis en dienen hiervoor afspraken te maken met (crisis)partners.
- De afstemming en samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en vitale sectoren zijn van
cruciaal belang om te komen tot een adequate crisispreparatie, respons en nazorg in relatie
tot een (dreigende) verstoring van een vitale voorziening.
- Het Veiligheidheidsberaad ontwikkelt landelijke modelconvenanten voor de samenwerking
tussen de veiligheidsregio’s en de vitale sectoren om op deze manier te komen tot eenduidige
samenwerkingsafspraken op landelijk niveau.
- In het beleidsplan 2012 - 2015 van de VRHM wordt gesteld 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.
- De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) stelt in haar eindrapportage
‘Rampenbestrijding op orde’ van maart 2010 dat veiligheidsregio’s ter voorbereiding op
calamiteiten afspraken dienen te maken met partners. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op de
traditionele partners, maar ook op organisaties als waterleidingbedrijven, energieleveranciers
en telecommunicatiebedrijven.

3. Vormgeving partnerschappen
Het versterken van de samenwerking met partners wordt binnen de VRHM op verschillende manieren
vorm gegeven, onder andere door
- Gezamenlijke oefeningen;
- Netwerkbijeenkomsten;
- Gezamenlijk overleg over risico’s in de veiligheidsregio;
- Afspraken maken over het elkaar informeren en/of alarmeren bij incidenten.
Een manier om de samenwerking met partners te versterken is het opstellen, aangaan en
implementeren van convenanten. In een convenant worden uiteenlopende samenwerkingsafspraken
gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau in
alle fasen van de veiligheidsketen. De aard van de afspraken in een convenant kunnen per partner
verschillen.
De convenanten zijn geen doel op zich, maar dienen als basis voor de samenwerking. Een convenant
kan dan ook gezien worden als een fysieke uitingsvorm van een partnerschap. De kracht van een
convenant is namelijk gelegen in de uitwerking, implementatie en borging van de hierin gemaakte
samenwerkingsafspraken. Ook het kennen van elkaar, informatie delen en geoefend zijn draagt bij
aan een goede samenwerking vóór, tijdens en na een incident of crisis. De rest van deze notitie zal
dan ook gericht zijn op convenanten als middel om de samenwerking met partners te versterken.
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4. Werkwijze
In onderstaande afbeelding wordt weergegeven welke fasen er binnen de VRHM zijn m.b.t. het
aangaan en beheer van partnerschappen. Daarnaast is per fase inzichtelijk gemaakt welke partijen
betrokken zijn.
Initiatief
(Afd. Planvorming via HO & VD)

Planning
Voorbereiden

(Afd. Planvorming/
MDOP)

(Projectgroep)

Implementatie &
borging

Evaluatie
(Afd. Planvorming BHM)

(Projectgroep)

Uitvoering &
Beheer
(Afd. Planvorming & MDOTO i.s.m. MDOP )

Conform het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 van de VRHM is het hoofd afdeling planvorming van
Brandweer Hollands Midden, namens alle kolommen van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor:
- Het maken, uitvoeren, borgen en monitoren van afspraken met partners ten behoeve van de
voorbereiding op incidenten
- Vastleggen van samenwerkingsafspraken met partners in relatie tot het crisisplan;
- Met partners afspraken maken over bereikbaarheid, alarmering en oefenen.
Bovengenoemde zaken zijn een multidisciplinaire aangelegenheid. Om deze reden zijn bepaalde
taken onder andere belegd bij de werkgroep ‘Multidisciplinaire Operationele Planvorming’ (MDOP).
Verderop in deze notitie wordt hier verder op ingegaan.
Voor de fasen ‘voorbereiden’ en ‘implementatie & borging’ wordt per convenant een projectgroep
opgericht. Voor een efficiënte werkwijze bestaat deze projectgroep uit een kernteam en een
klankbordgroep:
Kernteam
In het kernteam zijn de desbetreffende partner(s) en de VRHM vertegenwoordigd. Het kernteam
bereidt de overleggen voor, stelt het convenant en de hierbij behorende actielijst op en maakt
verdere afspraken. Vanuit de VRHM voert de projecttrekker deze taken uit, waarbij de leden van de
klankbordgroep benaderd worden voor het leveren van input en voor het toetsen/aanvullen van de
geproduceerde stukken / afspraken. De projecttrekker kan een lid van MDOP zijn, maar ook een
functionaris van buiten de werkgroep kan deze rol vervullen.
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Klankbordgroep
Conform het jaarplan van de werkgroep Multidisciplinaire Operationele Planvorming, fungeren in
principe de leden van deze werkgroep als klankbordgroep voor het ontwikkelen en implementeren
van convenanten. Indien gewenst kunnen ook functionarissen van buiten de werkgroep,
bijvoorbeeld vanwege hun expertise op het desbetreffende onderwerp, deelnemen in de
klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep treden op als ‘expert’ vanuit de eigen kolom, of
klankborden op hun beurt weer met experts uit de eigen kolom, en leveren gevraagd en ongevraagd
(inhoudelijke) input voor de voorbereiding van overleggen, voor het op te stellen convenant en voor
de hieruit voortvloeiende actielijst.
4.1 Initiatief
In de initiatieffase wordt bepaald met welke partijen samenwerkingsafspraken gemaakt worden. De
uitkomsten hiervan vormen input voor het jaarplan van de werkgroep MDOP.
De input voor de initiatieffase komt voort uit:
• de ontwikkeling van de landelijke (model)convenanten door het Veiligheidsberaad;
• behoefte/ initiatieven van partijen;
• behoeften van de VRHM n.a.v. een incident, oefening, landelijke ontwikkeling enz.
(Model)convenanten door Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad ontwikkelt landelijke (model)convenanten voor de samenwerking tussen
veiligheidsregio’s en vitale sectoren. De opgeleverde (model)convenanten vormen direct input voor
het voorstel van het jaarplan MDOP.
Behoefte/ initiatieven van partijen of van de VRHM
Het kan voorkomen dat partijen/ organisaties bij de VRHM aangeven behoefte te hebben tot het
maken van samenwerkingsafspraken. Ook kan binnen de VRHM de behoefte ontstaan om met één of
meerdere partijen samenwerkingsafspraken te maken. In deze gevallen wordt door de afdeling
planvorming BHM een beslisnotitie voor het hoofdenoverleg opgesteld. In de beslisnotitie wordt het
initiatief omschreven en wordt gevraagd om opdracht te geven tot het opstellen van een
projectopdracht.
4.2 Planning
Nieuw partnerschap
In samenwerking met de werkgroep MDOP wordt een projectopdracht opgesteld voor het
voorbereiden en implementeren van (de samenwerkingsafspraken in) het convenant. Een planning
maakt onderdeel uit van deze projectopdracht. De totale projectopdracht wordt ter besluitvorming
aangeboden aan de Veiligheidsdirectie. Na vaststelling van de projectopdracht wordt het Dagelijks
Bestuur van de VRHM door middel van een informatienotitie geïnformeerd over de ontwikkeling.
Bestaand partnerschap
De fase ‘planning’ kan ook betrekking hebben op een huidig partnerschap. Op basis van een evaluatie
van de huidige samenwerkingsafspraken kan bepaald worden om de huidige afspraken te verbeteren
en/of uit te breiden. In dit geval wordt samen met de werkgroep MDOP een plan van aanpak
opgesteld om hiertoe te komen.
4.3 Voorbereiden
Nieuw partnerschap
De werkzaamheden in deze fase zijn afhankelijk van de aanwezigheid van een
(landelijk)modelconvenant. Indien dit het geval is zijn er landelijk al afspraken opgesteld, die als basis
dienen voor de samenwerking. Indien er geen modelconvenant is, stelt de projectgroep gezamenlijk
samenwerkingsafspraken op. De samenwerkingsafspraken worden vervolgens nader uitgewerkt in
een actielijst en vertaald in een actie om deze afspraak te implementeren en/of borgen. De actielijst
die voortvloeit uit het convenant dient vervolgens als basis voor de hierna volgende fasen.
Bestaand partnerschap
Het uitgangspunt bij het verbeteren/ uitbreiden van de samenwerkingsafspraken is dat dit zoveel
mogelijk gebeurd in de actielijst en niet in het convenant zelf. De reden hiervan is dat de actielijst bij
wijzigingen niet opnieuw bestuurlijk vastgesteld dient te worden, dit in tegenstelling tot een wijziging in
een convenant.
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Vaststellingstraject
Na het opstellen van een convenant en de regionale vertaling van de hierin opgenomen afspraken
(actielijst) worden beide documenten aangeboden voor het vaststellingstraject. In tegenstelling tot
rampbestrijdingsplannen kennen convenanten geen wettelijk vaststellingstraject. In het verleden
werden de convenanten tot en met het Algemeen Bestuur (AB) ter besluitvorming aangeboden.
Aangezien het bestuur van de veiligheidsregio in het beleidsplan heeft gesteld dat partnerschappen
één van onze prioriteiten is, gelet op de doorlooptijd van AB-besluitvorming en de gezamenlijke
voorbereiding van de DB-vergadering in de districtscolleges, is het vaststellingstraject verkort tot het
Dagelijks Bestuur (DB). Na vaststelling door het DB wordt het convenant informatief aangeboden aan
de leden van het AB. Deze werkwijze dient nog geformaliseerd te worden in het algemene delegatieen mandaatbesluit VRHM.
4.4 Implementatie & borging
De uiteindelijke kracht van een convenant ligt in de implementatie en borging van de
samenwerkingsafspraken. Hieronder is beschreven hoe de implementatie en borging van de
samenwerkingsafspraken wordt vormgegeven.
Actielijst
Om de samenwerkingsafspraken in een convenant te implementeren en borgen, wordt een
zogenaamde actielijst opgesteld. Elke samenwerkingsafspraak wordt hierin regiospecifiek
uitgewerkt en omgevormd tot een actie om de afspraak te implementeren/ borgen. Daarbij wordt per
actie aangegeven wie de eigenaar is en in welke tijdsperiode de actie uitgevoerd dient te worden.
Het format van de actielijst is opgenomen in bijlage 3 van dit document.
Informatiekaart
Om de samenwerkingsafspraken in convenanten voor de ‘warme fase’ te borgen en praktisch te
maken, wordt per convenant een informatiekaart ‘partners’ opgesteld. Een dergelijke informatiekaart
geeft in één oogopslag de relevante bijzonderheden op ten aanzien van bijvoorbeeld de
crisisstructuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alarmering enz. Het format van de
informatiekaart ‘partners’ is opgenomen in bijlage 4 van dit document. De leden van de
klankbordgroep en de convenantpartners worden nauw betrokken bij het opstellen van de
informatiekaart.
Bekendmaking / verspreiding
Alle crisisfunctionarissen van de VRHM worde na ondertekening van een convenant geïnformeerd
over de samenwerkingsafspraken met de desbetreffende partner(s). Hiervoor zal o.a. de VRHMnieuwsbrief gebruikt worden. Daarnaast ontvangen alle crisisfunctionarissen de opgestelde
informatiekaart. De verspreiding van de informatiekaart gebeurt conform de binnenkort op te leveren
notitie ‘Implementatie’ van de werkgroep MDOP.
Communicatie
Na ondertekening van een convenant wordt gezamenlijk met de desbetreffende partij(en) een
persbericht opgesteld om publiciteit te gegeven aan de samenwerking. In samenspraak met de
partijen worden de geschikte media bepaald voor verspreiding van het persbericht.
Tussentijdse rapportage
Ieder kwartaal wordt in samenspraak met de werkgroep MDOP een tussentijdse rapportage
opgesteld voor het hoofdenoverleg en de veiligheidsdirectie. In de tussentijdse rapportage wordt
kort geschetst wat de stand van zaken is m.b.t. de implementatie van de verschillende convenanten.
4.5 Uitvoering & beheer
De afdeling planvorming BHM is namens de VRHM verantwoordelijk voor het beheer van de
gemaakte samenwerkingsafspraken.
Actielijst/ informatiekaart
Ieder jaar zal de actielijst en de informatiekaart onderwerp van gesprek zijn bij een gezamenlijk
overleg tussen de leden van de kernteams. Daar waar partijen dat nodig achten, worden de actielijst
en informatiekaart aangepast/ geactualiseerd.
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Frontoffice
In de ‘koude’ fase fungeert de afdeling planvorming BHM namens de VRHM als eerste aanspreekpunt
voor de partners, ongeacht het onderwerp. Afhankelijk van de vraag/ onderwerp brengt deze afdeling
de partner in contact met de juiste functionaris/afdeling.
Aansluiten oefencyclus
Conform de nieuwe werkwijze van de werkgroep Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
(MDOTO) is het aan de afdeling planvorming BHM om bij de door MDOTO aangewezen
oefenmomenten een thema aan te dragen. Dit kan het beoefenen van een bepaald product zijn
(rampbestrijdingsplan, calamiteitenplan, informatiekaart enz.), maar ook een voor een crisispartner
relevant onderwerp. Bij een oefenthema dat gerelateerd is op of aan het terrein van een partner, wordt
de desbetreffende partner geïnformeerd en benaderd voor het voorbereiden van en deelname aan de
desbetreffende oefening.
Aangezien de samenwerking met partners één van de prioriteiten is in het beleidsplan 2012 - 2015
van de VRHM, is de verwachting dat binnen de VRHM het aantal partnerschappen flink uitgebreid
wordt. De uitbreiding hiervan en de borging van een professioneel partnerschap verdient bijzondere
aandacht. De kracht van een convenant is tenslotte de uitwerking, implementatie en borging. Het
oefenen met deze partners maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Gezien de groei van het
aantal convenanten, is het van belang dat er vanuit de VRHM voldoende capaciteit is voor het
gezamenlijk oefenen met de partners. Het advies is dan ook om de komende jaren extra capaciteit vrij
te maken voor het oefenen met (convenant)partners.
Netwerkbijeenkomsten
Om de relatie met de partners te behouden en versterken zullen jaarlijks één of meerdere
netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden. Hierbij is het idee om voor de verschillende niveaus
(operationeel, tactisch en strategisch) voor zowel de koude als de warme kant van de organisatie
dergelijke bijeenkomsten te organiseren. In een later stadium wordt hier door de afdeling planvorming
BHM een voorstel voor geschreven, dat vervolgens wordt aangeboden aan het hoofdenoverleg en de
veiligheidsdirectie.
Overzicht beheer
In onderstaande tabel is weergegeven welke partij met welke frequentie een bepaalde actie dient uit
te voeren t.b.v. het beheer van de convenanten / partnerschappen.
Verantwoordelijkheid
Afd. Planvorming BHM

Betreft
Frequentie
Beoordelen actualiteitswaarde van de
Minimaal eens per 4 jaar*
samenwerkingsafspraken in het convenant i.s.m. de
desbetreffende partner(s)
Beoordelen actualiteitswaarde van de actielijst.
Minimaal eens per jaar*
Beoordelen actualiteitswaarde van de informatiekaart
Minimaal eens per jaar*
Controle bereikbaarheidsgegevens LCMS
Minimaal eens per jaar*
Organiseren netwerkbijeenkomsten
Minimaal één per jaar
Coördinatie en regie op convenanten/
Minimaal eens per jaar
partnerschappen die niet onder het beheer van de
afdeling planvorming BHM vallen.
Werkgroep MDOTO
Beoefenen van de samenwerking en de
**
informatiekaart
Partner
Beoordelen actualiteitswaarde van de
Minimaal eens per 4 jaar*
samenwerkingsafspraken in het convenant
Controle bereikbaarheidsgegevens in informatiekaart
Minimaal eens per jaar*
en in LCMS
* of eerder indien hiertoe aanleiding/ behoefte is.
** Afdeling planvorming BHM draagt op verzoek van MDOTO oefenthema’s aan en indien relevant wordt een
partner uitgenodigd.

4.6 Evaluatie
Ieder jaar zal tijdens het gezamenlijke overleg, waar o.a. de actielijst en de informatiekaart onderwerp
van gesprek zijn, teruggeblikt worden op de afgelopen periode/ incidenten. Hierbij zal gekeken worden
op welke wijze de samenwerkingsafspraken een bijdrage geleverd hebben aan de beoogde
doelstelling van dergelijke convenanten. Op basis van de eventuele ondervonden knelpunten of op
basis van nieuwe inzichten, wordt een advies geschreven om de huidige samenwerkingsafspraken te
verbeteren/ uit te breiden.
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Bijlage 1: Overzicht en beheer convenanten
Convenant onder beheer van de afdeling planvorming BHM
Waterschappen
(‘Rijnland’, ‘Schieland en de Krimpenerwaard’, ‘Stichtse Rijnlanden’ en ‘Amstel, Gooi en Vecht’)
Regionaal Militair Commando West
Drinkwater
(Oasen, Dunea en PWN)
Crisispartners Waterhulpverlening
(Kustwacht, KNRM en Reddingsbrigade KWK & NWK)
Gas en elektriciteit
(Tennet, Gasunie, Liander en Stedin)
Stichting DARES
Omgevingsdiensten
(West-Holland en Midden-Holland)
Rijkswaterstaat en waterschappen
Telecom
Spoor
Bestuurlijke en operationele coördinatie Dijkring 14
* of eerder indien hiertoe aanleiding of behoefte is

Ondertekend

Herziening

Informatiekaart

17 april 2008

April 2012*

In ontwikkeling

4 september 2008
27 januari 2011

September 2012*
Januari 2015*

Vastgesteld
Vastgesteld

21 april 2011

April 2015*

In ontwikkeling

In ontwikkeling

In ontwikkeling

19 april 2012
In ontwikkeling

In ontwikkeling
In ontwikkeling

Start 2012
Start 2012 / 2013
Start 2012 / 2013
4 februari 2010

Februari 2014

N.v.t. = RBP

Convenant buiten beheer van de afdeling planvorming BHM

Beheerd door

Ondertekend

Samenwerkingsovereenkomst Opvang en verzorging (Nederlands Rode Kruis)

Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing
Bureau Communicatie
Veiligheidsbureau

27 april 2006

Calamiteitenzender (RTV-west)
Slachtofferhulp Nederland

22 september 2011
5 december 2007
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Bijlage 2: Voortgangsrapportage partnerschappen (april 2012)
Convenant ‘Drinkwater’
Fase:
Beheer & uitvoering
Planning:
n.v.t.
Toelichting:
Op 31 maart 2011 is het convenant met de drinkwaterbedrijven Oasen, Dunea en
PWN ondertekend. Vanwege het zeer beperkte leveringsgebied van PWN in het
verzorgingsgebied van de VRHM heeft dit drinkwaterbedrijf een beperktere rol in dit
project.
Op basis van de samenwerkingsafspraken in het convenant is inmiddels een
informatiekaart ‘Drinkwater’ opgesteld en vastgesteld (september 2011). Voor het
onderdeel crisiscommunicatie is een praktisch document opgesteld, waarin van alle
partijen de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van crisiscommunicatie zijn
benoemd. Tevens bevat het document praktische informatie over de
handelingsperspectieven bij verontreinigd drinkwater en bij nooddrinkwater.
Op 6 januari 2012 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de VRHM en de
drinkwaterbedrijven om de bij het convenant behorende actielijst te bespreken, te
actualiseren en vervolgafspraken te maken. De belangrijkste uitkomst van dit overleg
is dat de drinkwaterbedrijven Oasen en Dunea op dit moment hun crisisorganisatie
aan het herinrichten zijn. Hierbij worden o.a. intern functionarissen geworven die de
rol van liaison in een crisisteam van een veiligheidsregio kunnen vervullen. Zodra
deze functionarissen geworven zijn, wordt deze personen een door de VRHM
verzorgde cursus LCMS aangeboden.
Convenant ‘Crisispartners Waterhulpverlening’
Fase:
Implementatie & borging
Planning:
In Q2 2012 naar fase ‘uitvoering en beheer’
Toelichting:
Na een lang traject om te komen tot samenwerkingsafspraken met de Kustwacht,
KRNM en de Reddingsbrigades Katwijk & Noordwijk, is op 21 april 2011 het
convenant ‘Crisispartners Waterhulpverlening’ ondertekend.
De belangrijkste actiepunten die voortvloeien uit dit convenant hebben betrekking op
het opstellen en implementeren van een inzettabel voor de reddingsbrigades en de
KNRM, C2000 voor de reddingsbrigades en het opstellen van een informatiekaart. Het
doel is om de eerste 2 punten voor de opening van het strandseizoen 2012
gerealiseerd te hebben. De KNRM en reddingsbrigaden komen binnenkort
gezamenlijk met een inzettabel die bij de GMK geïmplementeerd dient te worden.
Convenant stichting DARES
Fase:
Implementatie & borging
Planning:
In Q2 2012 naar fase ‘uitvoering en beheer’
Toelichting:
Het convenant met DARES is op 26 januari jl. door het Dagelijkse Bestuur
vastgesteld. Binnenkort volgt de ondertekening van het convenant door de voorzitter
van de VRHM en de voorzitter van DARES. De belangrijkste actiepunten die er nu
liggen hebben betrekking op het bekend maken van de diensten van DARES.
Daar Defensie ook diensten aanbiedt op het gebied van noodcommunicatie, is
besloten om beide partijen met elkaar in contact te brengen en gezamenlijk een
presentatie over ‘Noodcommunicatie’ te laten verzorgen voor de functionarissen van
de VRHM. Inmiddels is deze presentatie gehouden tijdens de MOV-bijeenkomst van 2
februari jl. en binnenkort volgt de presentatie voor de Operationeel Leiders. Defensie
en DARES zullen zich tevens inspannen om samen met functionarissen van alle
kolommen een informatiekaart ‘Noodcommunicatie’ op te stellen.
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Convenant ‘Gas en elektriciteit’
Fase:
Voorbereiding
Planning:
In Q3 2012 naar fase ‘uitvoering en beheer’
Toelichting:
Op 30 januari jl. heeft de startbijeenkomst van het convenant met de netbeheerders
van gas en elektriciteit plaatsgevonden. Het landelijke modelconvenant dat door het
Veiligheidsberaad is opgeleverd is vastgesteld door Netbeheer Nederland, waardoor
geen wijzigingen in het convenant doorgevoerd mogen worden. In de actielijst bestaat
wel de mogelijkheid om regiospecifieke afspraken door te voeren. Tijdens de
startbijeenkomst is dan ook een eerste opzet voor de actielijst gemaakt. Het doel is
om het convenant en de actielijst op 28 maart a.s. ter besluitvorming aan te bieden
aan het Hoofdenoverleg, zodat het convenant op 31 mei vastgesteld kan worden door
het Dagelijks Bestuur. In tussentijd zal een start gemaakt worden met de
implementatie van aantal praktische afspraken uit het convenant.
Convenant met de Omgevingsdiensten (voorheen milieudiensten)
Fase:
Voorbereiding
Planning:
In Q4 2012 naar fase ‘uitvoering en beheer’
Toelichting:
De startbijeenkomst van het convenant met de omgevingsdiensten ‘Midden-Holland’
en ‘West-Holland’ zou in eerste instantie plaatsvinden in februari. Door de agenda’s
van alle deelnemers was het niet mogelijk om in februari een geschikt moment te
vinden. De startbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 20 maart jl. Dit heeft
tot gevolg dat het traject enige vertraging ondervindt, maar dit zal niet tot problemen
leiden. Tijdens de startbijeenkomst is een eerste opzet voor het convenant opgesteld.
Tijdens de vervolgbijeenkomst op 23 april wordt een eerste opzet voor de actielijst
opgesteld, waarmee de samenwerkingsafspraken in het convenant geïmplementeerd
en geborgd kunnen worden.
Convenant ‘Waterschappen’
Fase:
Beheer & uitvoering
Planning:
n.v.t.
Toelichting:
Het huidige convenant met de waterschappen is ondertekend op 17 april 2008.
Conform de cyclus van 4 jaar zal dit jaar de actualiteitswaarde van de
samenwerkingsafspraken in dit convenant beoordeeld worden. Hierbij zal ook
gekeken worden naar het landelijke modelconvenant ‘Rijkswaterstaat en
waterschappen’ dat door het Veiligheidsberaad ontwikkeld is.
Convenant ‘Rijkswaterstaat en waterschappen’
Fase:
Initiatief
Planning:
volgt
Toelichting:
Het landelijk modelconvenant ‘Rijkswaterstaat en waterschappen’ is onlangs door het
Veiligheidsberaad opgeleverd. Eerst zal bezien worden of er voor de samenwerking
met Rijkswaterstaat aangehaakt kan worden bij de activiteiten die vanuit twee andere
regio’s (ZHZ en VRR) al in gang zijn gezet. Voor de samenwerking met de
waterschappen zal eerst onderzocht worden of het nieuwe convenant meerwaarde
biedt ten opzichte van het huidige convenant dat er nu binnen de VRHM is.
Convenant ‘Telecom’
Fase:
Initiatief
Planning:
volgt
Toelichting:
De voorbereiding en implementatie van dit convenant is opgenomen in het jaarplan
2012 van de werkgroep MDOP. Momenteel is dit modelconvenant nog in ontwikkeling
door het Veiligheidsberaad. Na vaststelling van het modelconvenant kan in Hollands
Midden pas gestart worden met de voorbereiding en implementeren van dit
convenant.
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Convenant ‘Spoor’
Fase:
Initiatief
Planning:
volgt
Toelichting:
De voorbereiding en implementatie van dit convenant is opgenomen in het jaarplan
2012 van de werkgroep MDOP. Momenteel is dit modelconvenant nog in ontwikkeling
door het Veiligheidsberaad. Na vaststelling van het modelconvenant kan in Hollands
Midden pas gestart worden met de voorbereiding en implementeren van dit
convenant.
Convenant ‘Bestuurlijke en operationele coördinatie Dijkring 14’
Fase:
Beheer & uitvoering
Planning:
n.v.t.
Toelichting:
Dit convenant is opgesteld en geïmplementeerd in het kader van het RBP Dijkring 14.

Drinkwater

X

Crisispartners Waterhulpverlening

X

Q2

Stichting DARES

X

Q2

Gas en elektriciteit

X

Q3

Omgevingsdiensten

X

Q4

Waterschappen

X

Rijkswaterstaat en waterschappen

X

..

Telecom

X

..

Spoor

X

..

Interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio’s in de

Evaluatie

Uitvoering & beheer

Implementatie & borging

Planning

Initiatief

Convenant / partnerschap

Voorbereiden

In onderstaande tabel is weergegeven in welke fase het desbetreffende convenant/ partnerschap zich
bevind:

X

..

provincie Zuid-Holland
Bestuurlijke en operationele coördinatie Dijkring 14

X
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Bijlage 3: Format actielijst t.b.v. de implementatie van convenanten
Artikel

Bepalingen

Art 1

Uitgangspunt

Art 2

Doelen

Art 3

Citeertitel

Art 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Art 5

Risicobeheersing

Art 6 & 7

Enzovoort

Regionale afspraken/ actiepunten

Realisatie

Eigenaar
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Bijlage 4: Format/ voorbeeld informatiekaart ‘partners’
Buitenkant

Binnenkant
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A.13
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorgang project actualisatie Bio
Sciencepark Leiden

Opgesteld
door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

D. van Wijngaarden
(Planvorming
Multidisciplinair)
28-6-2012

A.13

Bijlage(n):

N.v.t.

Portefeuille:

Rampenbestrijding/crisisbeheersing:
S. Schelberg (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Eerder genomen besluit:
In de vergadering van 19 maart 2011 heeft de Veiligheidsdirectie kennis genomen van de voortgang
van het project actualisatie rampenbestrijdingsplan Bio Sciencepark. Deze informatienotitie geeft de
stand van zaken ten aanzien van het project op dit moment weer.
Voortgang projectgroep en ondernomen acties:
In april 2012 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de projectgroep actualisatie planvorming Bio
Sciencepark en de Expertgroep Bio Sciencepark. Dit overleg heeft geleid tot consensus ten aanzien
van de te volgen aanpak voor de eindfase van het project.
In dit overleg zijn door de projectgroep de volgende besluiten genomen:
1. Er wordt een lijst geformeerd met gegevens van (a.) Biologisch Veiligheidsfunctionarissen,
(b.) Hoofden bedrijfshulpverlening en (c.) beveiliging, van alle op het Bio Siencepark (BSP)
aanwezige laboratoria.
2. Om in de behoefte van de gebruikers van het op te leveren eindproduct te voorzien, worden
enkele scenario’s voor het BSP multidisciplinair met de officieren van dienst van politie,
brandweer, GHOR en bevolkingszorg doorgenomen.
3. De brandweer bekijkt of de bestaande plannen ten aanzien van objectpreparatie voor de
twee op het BSP aanwezig zijnde BSL 3 laboratoria (hoogste risicocategorie) actueel en
toereikend zijn.
Toelichting beschreven punten:
Punt 1: Met de op het BSP aanwezig laboratoria zullen afspraken worden gemaakt om de actualiteit
van de door de bedrijven aangeleverde gegevens te borgen. De gegevens kunnen worden ingevoerd
middels een ‘afspraak op locatie’ in het GMS bij de GMK. De bereikbaarheidsgegevens zijn van
belang voor partijen betrokken bij de afhandeling van incidenten in laboratoria. Door een goede
aansluiting in processen van bedrijven en hulpdiensten te realiseren kan de bestrijding van een
incident kwalitatief goed en professioneel opgestart worden.
Punt 2: De scenariobespreking met OVD’s heeft plaatsgevonden op 10 mei 2012. De ervaringen die
de scenariobespreking heeft opgeleverd dragen bij aan de keuze van de projectgroep voor een
kwalitatief goed en bruikbaar eindproduct. Door de OVD’s werden de inzichten die reeds binnen de
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projectgroep gestalte hadden gekregen gedeeld. In het komende overleg met de projectgroep
(mei/juni) zal een keuze worden gemaakt voor het uiteindelijke eindproduct. Het streven van de
projectgroep is dit eindproduct voor het einde van Q2 op te leveren.
Punt 3: Wanneer een goede objectpreparatie van de BSL3 laboratoria heeft plaatsgevonden helpt dit
de brandweer eventuele risico’s bij een incident in betreffend laboratorium te duiden en draagt dit bij
aan een goede afstemming met het bedrijf. Tevens draagt de objectpreparatie bij aan de
beeldvorming voor een eerste inzet in relatie tot de calamiteitenbestrijding. Preparatie op het object
geniet door partijen binnen de projectgroep de voorkeur boven een (meer abstracte) beschrijving van
het gehele BSP waarbij mogelijk de twee laboratoria met verhoudingsgewijs, door aard en omvang
van de werkzaamheden het hoogste risico onderbelicht blijven.
Afstemming lokaal bestuur:
De gemeente is via de medewerker openbare orde en veiligheid (MOV) betrokken bij het project.
Tussentijds heeft de projectleider contact met de MOV-er betreffende de keuzen en voortgang van het
project. De MOV-er fungeert als intermediair tussen het bestuur en de projectgroep. Tot op heden
verloopt deze communicatie naar tevredenheid.
Uit het overleg op 18 januari 2012 met een expertgroep zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen die de meerwaarde van een rampenbestrijdingsplan voor het Bio Sciencepark aan kunnen
tonen. Ook ligt er geen juridische verplichting ten grondslag aan een rampenbestrijdingsplan in relatie
tot het Bio Sciencepark. Gezien voorstaande is in februari besloten de gewenste planvorm te toetsen
bij het bestuur van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De gemeente Leiden en de gemeente
Oegstgeest hebben aangegeven niet per definitie vast te willen houden aan de planvorm:
“rampenbestrijdingsplan”. Dhr. Lenferink heeft, als burgemeester van de gemeente Leiden, kenbaar
gemaakt dat afwijking van de vorm van het rampenbestrijdingsplan mogelijk is, mits dit
beargumenteerd plaats vindt.
Voortgang project:
Zoals reeds is eerder in deze notitie is aangegeven is het streven van de projectgroep een
eindproduct op te leveren voor het eind van Q2.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
N.v.t.
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A.14
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Aanvang ontwikkeling regionaal
Incidentbestrijdingsplan
recreatieplassen
Algemeen Bestuur

Opgesteld
door:
Datum:

D. van Wijngaarden
(Planvorming
Multidisciplinair)
28-06-2012

A.14

Bijlage(n):

Geen

Rampenbestrijding/crisisbeheersing:
S. Schelberg (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

2. Toelichting
Op 7 mei 2012 heeft de Veiligheidsdirectie de opdracht gegeven een regionaal
incidentbestrijdingsplan voor alle binnen de veiligheidsregio gelegen recreatieplassen te ontwikkelen.
Binnen de regio Hollands Midden zijn twaalf recreatieplassen gelegen. Voor een aantal van deze
plassen zijn in het verleden plannen opgesteld om van nut te zijn bij calamiteitenbestrijding. De
plassen waar vanuit het verleden planvorming voor bestaat betreffen de Kagerplassen, de
Braassemermeer, de Nieuwkoopseplassen en de Zegerplas. De meeste plannen blijken gedateerd en
dienen geactualiseerd te worden. De wens voor eenduidige planvorming voor calamiteitenbestrijding
op recreatieplassen binnen de veiligheidsregio Hollands Midden vormt eveneens een aanleiding om te
komen tot een regionaal incidentbestrijdingsplan recreatieplassen.
Het doel van dit regionale incidentbestrijdingsplan recreatieplassen is om een inhoudelijk effectief plan
te hebben waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een gecoördineerde inzet van
diensten en organisaties, bij de bestrijding van een incident, beschreven zijn.
Het incidentbestrijdingsplan wordt ontwikkeld in overeenstemming met de huidige kennis en inzichten
op het gebied van multidisciplinaire planvorming welke aansluit bij bestaande plannen en procedures
van de veiligheidsregio Hollands Midden. Hiernaast dient het Incidentbestrijdingsplan aan te sluiten bij
planvorming ten aanzien van evenementen in relatie tot de recreatieplas(sen) in zowel zomer- als
winterperioden.
In het Incidentbestrijdingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen een generiek deel en een
specifiek- per plassengebied opgestelde bijlage. Uit het plan worden multidisciplinaire operationele
samenvattingen gedestilleerd die per afzonderlijke recreatieplas worden uitgewerkt.
Het Incidentbestrijdingsplan recreatieplassen Hollands Midden wordt afgestemd met de aanliggende
veiligheidsregio’s: Kennemerland en Rotterdam Rijnmond.
Het incidentenbestrijdingsplan omvat de volgende 12 recreatieplassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Braassemermeer
Crimpenerhout
Kagerplassen
Klinkenbergerplas
Langeraarsche plassen
Nieuwkoopseplassen
Oosterduinsemeer
Reeuwijkseplassen
Rottemeren
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• Valkenburgsemeer
• Zegerplas
• Zevenhuizerplas
Onder het bereik van dit project vallen tenminste de volgende partijen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Alphen aan den Rijn (Zegerplas)
Gemeente Bodegraven – Reeuwijk (Reeuwijkseplassen)
Gemeente Haarlemmermeer (Kagerplassen)
(Veiligheidsregio Kennemerland)
Gemeente Kaag en Braassem (Braassemermeer en Kagerplassen)
Gemeente Katwijk (Valkenburgsemeer)
Gemeente Lansingerland (Rottemeren)
(Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond)
Gemeente Nederlek (Crimpenerhout)
Gemeente Nieuwkoop (Langeraarsche- plassen en Nieuwkoopseplassen)
Gemeente Noordwijkerhout (Oosterduinsemeer)
Gemeente Oegstgeest (Klinkenbergerplas)
Gemeente Rotterdam (Zevenhuizerplas)
(Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond)
Gemeente Teylingen (Kagerplassen)
Gemeente Zuidplas (Rottemeren en Zevenhuizerplas)
Politie Hollands Midden
GHOR Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden
Hoogheemraadschap Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Provincie Zuid Holland
Defensie
Reddingsbrigades
Vertegenwoordiger(s) waterrecreatie
Natuurbeheerders

Afhankelijk van het verloop van het project kan een aanpassing plaatsvinden ten aanzien van de
projectparticipanten.
De projectbezetting voor de specifieke invulling van een individuele recreatieplas vindt plaats, al naar
gelang de lokale behoefte en in overleg met de gemeente(n) waarbinnen de recreatieplas territoriaal
gelegen is. Hierbij is de mogelijkheid aanwezig sectorale en lokale specialisten te betrekken bij de
projectgroep. De invulling en/of aanvulling van de lokale plannen vindt plaats nadat door de
projectbezetting van het ‘kernteam’ het generieke deel is opgeleverd.
De realisatie van een regionaal incidentenbestrijdingsplan recreatieplassen is opgenomen in de
jaarplanning van het MDOP voor 2012. Het streven is het generieke deel van het regionaal
incidentbestrijdingsplan recreatieplassen Hollands Midden Voor het einde van 2012 op te leveren. De
invulling van de specifieke delen (individuele recreatieplassen) zou door kunnen lopen tot in de eerste
periode van 2013.

3. Implementatie en communicatie
Nvt

4. Bijlagen
Nvt
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A.15
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Nieuwe website VRHM

Opgesteld door:

BHM (L. Wenink) &
GHOR (I.vd Berg)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

28-06-2012

A.15

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

Strategie VRHM:
H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
De website is een belangrijk communicatiemiddel van de VRHM. Het geeft informatie over de
veiligheidsregio en verschillende doelgroepen vinden er informatie (stukken DB, AB, communicatie,
planvorming). De huidige website is in 2008 gelanceerd en is sindsdien niet verder ontwikkeld, terwijl
de ontwikkelingen in de communicatie, informatiedeling en de digitale wereld razend snel gaan.
Informatie verspreidt zich dankzij social media veel sneller dan vier jaar geleden. De huidige website
biedt onvoldoende mogelijkheden om op deze ontwikkelingen in te springen. De huidige website is
zeer onvriendelijk t.a.v. beheer en gebruik. Bovendien heeft de beheerder (afdeling communicatie
BHM) nu twee verschillende systemen (naast de website BHM) in beheer en is de kennis over het
huidige systeem zeer beperkt aanwezig en daarmee kwetsbaar.

3. Kader
Het Veiligheidsbureau heeft in het derde kwartaal van 2011 een verandering doorgemaakt. De
corporate communicatietaken, zoals het beheer van de website, zijn begin januari 2012 overgedragen
aan team Communicatie van Brandweer Hollands Midden. Team Communicatie is verantwoordelijk
voor het inhoudelijk beheer voor meerdere websites: www.brandweer.nl/hollandsmidden en het
intranet van de brandweer: Plein16. Voor beide sites wordt gebruikgemaakt van hetzelfde
contentmanagementsysteem (CMS) IPROX. Daarom wordt voorgesteld voor de nieuwe website van
de veiligheidsregio hetzelfde CMS te gebruiken. Het beheer van de site wordt daardoor gemakkelijker
(efficiencywinst) en het nieuwe CMS biedt de mogelijkheid de website interactiever te maken. Social
media kunnen worden geïntegreerd in de nieuwe website. De website wordt zodanig gebouwd, dat hij
geschikt is voor gebruik op mobiele telefoons en tablets. Tevens wordt er gekeken naar de beveiliging
van de informatiestromen bij mobiel gebruik.
Evenals de huidige website zal de nieuwe website en besloten deel hebben waarop vertrouwelijke
(vergader)stukken worden gepubliceerd. En evenals in de huidige situatie zal het mogelijk zijn om op
functieniveau autorisaties toe te kennen. Verder zal de nieuwe website zal zodanig worden ingericht
dat de beleidsmedewerkers van de verschillende kolommen hun eigen stukken op het besloten deel
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kunnen plaatsen en bewerken. Het beschikbaar stellen van stukken zal daardoor veel sneller gaan
dan nu het geval is. Verder wordt de nieuwe website zodanig ingericht dat digitaal vergaderen
mogelijk wordt. Dit komt ook tegemoet aan de wens van het bestuur. Het inhoudelijk beheer van de
website ligt bij team Communicatie van de brandweer. Het technisch beheer komt te liggen bij de
afdeling Informatie- en Procesmanagement (IPM) van de brandweer. De invoering van de nieuwe
website past binnen de planning van de afdelingen communicatie en IPM.

4. Consequenties
Financiën
De kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe website VRHM bestaat uit de volgende eenmalige en
structurele kosten op basis van een offerte (hetzelfde bedrijf dat ook de website van de BHM heeft
gedaan en momenteel ondersteunt):

Eenmalige kosten
•

Laten maken van grafisch ontwerp voor de nieuwe website en instructie voor de bouwer van
de website: € 2.380 incl. BTW.

•

Bouwen van de nieuwe website € 30.940 incl BTW. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende
onderdelen: technisch ontwerp en bouwen van de nieuwe website (€ 17.850 incl. BTW));
toevoegen extra modulen, zoals mogelijkheid tot online verzenden van persberichten en
integratie social media (twitter, Yammer) (€ 2.975 incl. BTW); invoeren van content en
overzetten van content van de oude naar de nieuwe website (€ 7140 incl. BTW); aanmaken
van besloten delen en autoriseren van gebruikers en projectleiding (€ 2.975 incl. BTW)

•

Inhuur projectmedewerker (ervaren communicatieadviseur met ervaring met IPROX) voor
periode van drie maanden voor c.a. 24 uur per week t.b.v de totstandkoming van de nieuwe
website. Om de kosten voor inhuur zo laag mogelijk te houden wordt er gezocht naar een
kandidaat die een projectaanstelling krijgt bij VRHM (maximaal schaal 10). Kosten: (incl.
werkgeverslasten en BTW): € 15.000 voor drie maanden.

Toelichting: Team Communicatie BHM heeft onvoldoende capaciteit om de totstandkoming van de
nieuwe website te realiseren. Daarom wordt voorgesteld voor dit project een externe kracht in te
zetten voor een periode van drie maanden. De projectmedewerker wordt begeleid door een senior
communicatieadviseur van BHM.
Structurele kosten
•

Jaarlijkse licentiekosten IPROX: €2.023 incl. BTW

De eenmalige kosten (€ 48.320 incl. BTW) kunnen worden gedekt uit het rekeningresultaat 2011 van
de VRHM (onderdeel BHM; reserve Samenwerken Loont) en worden opgenomen in het bestuurlijke
voorstel over de bestemming van het rekeningresultaat (DB 31 mei en AB 28 juni a.s.).
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De structurele kosten (€ 2.023 incl. BTW per jaar) kunnen worden gedekt uit de begroting van het
programma Veiligheidsbureau.
Naast de kosten voor de ontwikkeling en beheer van de website dienen ook enkele programma’s
aangeschaft te worden die het mogelijk maken papierlozer te vergaderen. De kosten hiervoor
bedragen incidenteel € 25.000 (incl. BTW). Ook deze kosten kunnen worden gedekt uit het
rekeningresultaat 2011 van de VRHM (reserve Samenwerken Loont; totaal € 75.000). De verwachting
is dat door papierlozer te gaan vergaderen de kosten voor drukwerk van vergaderstukken (€ 20.000
per jaar) structureel lager worden.
Gelet op bovenstaande omstandigheden (o.a. aansluiting bij reeds bestaand systeem en unieke
leverancier) kan afgeweken worden van het inkoopbeleid en kan met één offerte worden volstaan.

5. Aandachtspunten / risico’s
n.v.t.

6. Implementatie en communicatie
A. Implementatie: de Veiligheidsdirectie ontvangt bij de start van het project een projectplanning.
Verder zal voor elke vergadering van het bestuur een voortgangsrapportage worden geleverd. De
website moet nog dit jaar worden opgeleverd.

B. Communicatie: de in- en externe doelgroepen worden via de nieuwsbrief van de VRHM op de
hoogte gehouden over de vernieuwing van de website. Bij de oplevering van de nieuwe website zullen
de media worden geïnformeerd.

7. Bijlagen
Voorstel Realisatie nieuwe website VRHM.
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Bijlage Realisatie nieuwe website VRHM
Waarom een nieuwe website?
De website is het belangrijkste communicatiemiddel van de VRHM. De huidige website is in 2008
gelanceerd en is sindsdien niet verder ontwikkeld, terwijl de ontwikkelingen in de communicatie en de
digitale wereld razend snel gaan. Informatie verspreidt zich dankzij social media veel sneller dan vier
jaar geleden. De huidige website biedt onvoldoende mogelijkheden om op deze ontwikkelingen in te
springen. Daarom stellen we voor om in 2012 een nieuwe website voor de VRHM te laten
ontwikkelen.
Beheer van de website
Het veiligheidsbureau heeft in het derde kwartaal van 2011 een verandering doorgemaakt. De
corporate communicatietaken, zoals het beheer van de website, zijn begin januari 2012 overgedragen
aan team Communicatie van Brandweer Hollands Midden. Team Communicatie is verantwoordelijk
voor het inhoudelijk beheer voor meerdere websites: www.brandweer.nl/hollandsmidden en het
intranet van de brandweer: Plein16. Voor beide sites wordt gebruikgemaakt van hetzelfde
contentmanagementsysteem (CMS): IPROX. Daarom wordt voorgesteld voor de nieuwe website van
de veiligheidsregio hetzelfde CMS te gebruiken. Het beheer van de website wordt daardoor
gemakkelijker (efficiencywinst) en het CMS biedt de mogelijkheid de website interactiever te maken.
Social media kunnen worden geïntegreerd in de website. De website wordt zo gebouwd, dat hij
geschikt is voor gebruik op mobiele telefoons, tablets etc. Het technisch beheer wordt belegd bij de
afdeling Informatie- en Procesmanagement van Brandweer Hollands Midden.
Doel van de website
Het doel van de website is om de in- en externe doelgroepen te informeren over de ontwikkelingen en
actueel nieuws van de veiligheidsregio. Als zich een crisis voordoet in een andere Veiligheidsregio die
mogelijk gevolgen heeft voor onze regio (bijvoorbeeld een dreiging van een overwaaiende wolk zoals
na Moerdijk) vindt men op de nieuwe website van de VRHM actuele informatie.
De interne doelgroepen vinden op het besloten deel van de website vertrouwelijke stukken.
Doelgroepen van de website van de veiligheidsregio
•

Gemeenten uit Hollands Midden: burgemeesters, gemeentesecretarissen, MOV’ers,
communicatieadviseurs, vergunningverleners Evenementen, raadsleden, wethouders

•

Hulpdiensten: directie, managers, (beleids)medewerkers, operationele functionarissen.

•

Partners, zoals waterschappen, energieleveranciers, drinkwaterbedrijven e.d.

•

Medewerkers in dienst van de veiligheidsregio Hollands Midden.
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Projectteam
Communicatieactiviteiten voor de VRHM worden uitgevoerd door communicatieadviseurs vanuit de
kolommen (brandweer, GHOR, politie en gemeenten). Voor de realisatie van de nieuwe website wordt
een projectteam geformeerd dat bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: hoofd Veiligheidsbureau, Peter Kessels
Communicatieadviseur GHOR: Ingrid van den Berg
Communicatieadviseur BHM: Lisette Wenink (uitvoerend projectleider)
Projectmedewerker (inhuur)
Medewerker afdeling Informatie- en Procesmanagement
Medewerker bestuursondersteuning Veiligheidsbureau: Brigit Achten
De leden van de werkgroep Communicatie (waarin alle kolommen zijn vertegenwoordigd) wordt nauw
betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe website.

De webredacteuren van de verschillende kolommen en het Veiligheidsbureau zullen een training
krijgen om met het nieuwe CMS te kunnen werken.
Planning
Start project: z.s.m.
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A.16
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:

Vervolgtraject
besluitvorming:

Opgesteld
door:
Datum:

Werkgroep RCP

A.16

Bijlage(n):

-

Rampenbestrijding/crisisbeheersing:
S. Schelberg (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

Voortgangsrapportage Regionaal
Crisisplan
Algemeen Bestuur

28-06-2012

2. Toelichting
Op 10 november is de eerste versie van het Regionaal Crisisplan (RCP) Hollands Midden door het
Algemeen Bestuur vastgesteld. Hiermee is de hoofdstructuur van crisisbeheersing in de VRHM
conform de wettelijke verplichting beschreven.
Bij de doorontwikkeling van het crisisplan door de multidisciplinaire projectgroep RCP is gebleken dat
de verschillende disciplines te maken hebben met hun eigen ontwikkelingen, afhankelijkheden en
dynamiek. Dit is van invloed geweest op de wijze van uitwerking en voortgang ten opzichte van de
planning in de voortgangsrapportage van 10 januari j.l.
Daarom zal het aangepaste eerste deel van het RCP op 6 september aan het Dagelijks Bestuur
aangeboden worden, met daarbij de processen die dan uitgewerkt zijn, te weten Bevolkingszorg en
Geneeskundige zorg. Daarnaast worden in een aparte bijlage praktische handreikingen per crisisteam
aangeboden, inclusief multidisciplinaire informatiebehoeften en termenoverzicht. De overige
procesuitwerkingen (Brandweerzorg en Politiezorg) kunnen op een later moment separaat worden
bijgevoegd.
Beheer en borging
Met de vaststelling van deze nieuwe versie van het RCP wordt de werkgroep RCP opgeheven en
wordt het beheer (en de doorontwikkeling) belegt bij de multidisciplinaire werkgroep Operationele
Planvorming (MDOP).
Toekomstige aanpassingen aan de hoofdstructuur van crisisbeheersing in VRHM worden onder
beheer van de werkgroep MDOP in het crisisplan opgenomen en via de reguliere besluitvormingslijn
aan het bestuur aangeboden. Dit gebeurt ten minste eens in de vier jaar, conform wet
Veiligheidsregio´s artikel 16. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen of inzichten kan dit ook
vaker.
Wanneer de doorontwikkeling alleen de eigen monodisciplinaire processen betreft, zal dit binnen de
eigen kolom plaatsvinden. De uitwerking kan dan afzonderlijk worden vastgesteld en vervolgens
worden toegevoegd aan het crisisplan.
De bijlage met praktische handreikingen wordt gezien als een levend document, waarvan onderdelen
op basis van nieuwe inzichten continu verbeterd kunnen worden. Het proces Informatiemanagement
zal in beheer genomen worden door de werkgroep MDI.

3. Besluitvormingstraject
Het vaststellingstraject van het Regionaal Crisisplan ziet er als volgt uit:
6 september: Dagelijks Bestuur
8 november:
Algemeen Bestuur
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