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1. Het multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleidsplan 2010-2013 vast
te stellen.

Betreft

Korte toelichting
Voor u ligt het multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleidsplan 2010-2013
(MOTOB). Hierin wordt de visie en het beleid voor multidisciplinair opleiden, trainen
en oefenen in Hollands Midden voor de komende 4 jaar beschreven. Dit is mede
gebaseerd op evaluaties uit de periode 2005 - 2009. Daarnaast zijn verbeterpunten
verwerkt naar aanleiding van toekomstige wetgeving, aanbevelingen vanuit de
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de specifieke wensen van het
bestuur inzake het multidisciplinair oefenen, zoals investeren in persoonlijke
effectiviteit.
Beleidsplan
In het MOTOB zijn nagenoeg alle verbeterpunten opgenomen die zijn genoemd in
het eindbeeld van de IOOV. Deze verbeteringen hebben betrekking op:
1. Het introduceren van een kwaliteitszorgsysteem;
2. Het functionarisvolgsysteem;
3. Het versterken van de basisopleiding crisisbeheersing;
4. Het intensiveren van de oefen- en trainingsinspanning;
5. Het betrekken van de GMK bij het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.
De algemene doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van de crisisbeheersing
door het versterken van de vereiste competenties van de crisisfunctionarissen van
de hulpverleningsdiensten en gemeenten.
De belangrijkste beleidslijnen zijn:
• het implementeren van een integrale oefensystematiek, waarbij het plannen,
uitvoeren, evalueren en verbeteren cyclisch plaatsvindt (conform punt 1);
• het implementeren van vakbekwaamheidsregistratie voor functionarissen die
werkzaam zijn binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersingsorganisatie
(conform punt 2);
• het professionaliseren van de oefenstaf en
• het toegroeien naar een situatie waarin alle functionarissen minimaal eenmaal
per jaar in hun functie worden geoefend op individuele en teamcompetenties
(conform punt 4).
In het reeds door het Dagelijks Bestuur geaccordeerde OTO-jaarplan zijn de doelen
en activiteiten voor 2010 nader uitgewerkt.
Kosten
De kosten voor de uitvoering van het MOTOB en onderliggend jaarplan bedragen
jaarlijks € 63.200,-. Het budget komt evenals voorgaande jaren voort uit de gelden
ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer Hollands
Midden en GHOR Hollands Midden en kennen hierdoor inmiddels een structureel
karakter. De kosten voor de multidisciplinaire oefenweek worden gedekt uit de
reguliere exploitatie per kolom.
Daarnaast leveren de betrokken diensten in totaal jaarlijks 3,8 fte voor de uitvoering
van de activiteiten die beschreven staan in het OTO-jaarplan.
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