Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Professionalisering regionale
crisiscommunicatie

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

CGS R. Bitter / RBHM Communicatie E. Seugling
24-6-2010

A.11

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

Gemeenten; J. Wienen

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de kadernotitie 'professionalisering regionale crisiscommunicatie';
2. In te stemmen met de opzet van een regionaal team crisiscommunicatie (eerste fase) met daarin
de functies voorlichter CoPI, communicatieadviseur ROT en communicatieadviseur (R)BT;
3. De startkosten (€ 64.5000) ten laste te brengen van de hogere rijksbijdrage 2010 (zie ook
agendapunt A.8).

3. Toelichting op het besluit
N.a.v. de themabijeenkomst AB 17 feb. 2009, heeft het DB de CGS een bestuursopdracht gegeven
(d.d. 28 mei 2009) waarin is aangegeven dat men wil komen tot professionalisering en regionalisering
van de communicatie in tijden van crises en rampen. Teneinde deze bestuurlijke wens te vervullen is
bijgaande kadernotitie opgesteld. Vanuit het oogpunt van zorg voor de kwaliteit en uitvoerbaarheid
van de professionaliseringsslag wordt een gefaseerde aanpak voorgesteld. Deze beslisnotitie
beschrijft de uitwerking van de eerste fase.

4. Kader
Het doel van deze beslisnotitie en de onderliggende kadernotitie 'professionalisering regionale
crsiscommunicatie' is de (verdere) professionalisering van de crisiscommunicatie en de vorming van
een regionaal team crisiscommunicatie (RTC). De samenstelling van dit team beoogt het mogelijk te
maken alle rollen die aan de orde kunnen zijn tijdens een ramp of crisis op het vereiste professionele
niveau te kunnen vervullen. De bijgevoegde kadernotitie 'professionalisering regionale
crisiscommunicatie' schetst de richting van de ontwikkeling.
In de eerste fase zullen drie kernfunctionaliteiten in het regionale team crisiscommunicatie worden
vormgegeven. Het betreft de volgende functionaliteiten:
- voorlichter CoPI (wettelijke opkomstnorm 30 minuten)
- communicatieadviseur ROT (wettelijke opkomstnorm 45 minuten)
- communicatieadviseur (regionaal) beleidsteam (wettelijke opkomstnorm 60 minuten)
De motivatie voor het betrekken van de functionaliteiten voorlichter CoPI en communicatieadviseur
ROT bij de eerste fase ligt in het gegeven dat dit nieuwe functionaliteiten betreft die in de VRHM nog
niet/onvoldoende vorm hebben gekregen in combinatie met goede mogelijkheid dit op regionaal
niveau te organiseren. Voor de functionaliteit communicatieadviseur (R)BT geldt dat het betrekken
ervan in deze fase kansen geeft voor het aanjagen van de te maken kwaliteitslag op lokaal niveau.
Voor deze functionaliteiten in het RTC worden werving, selectie en opleiding gestart in het najaar van
2010. Het RTC (eerste fase) is vervolgens vanaf 1 maart 2011 inzetbaar. Voor de drie genoemde
functionaliteiten geldt een regionaal piket. Daarbij zal waar mogelijk worden aangesloten bij
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bestaande piketten.
Het RTC (of bepaalde functionaliteiten daaruit) kan worden ingezet bij situaties vanaf GRIP 1, maar
ook zonder GRIP kan de burgemeester een beroep doen op één of meer functionaliteiten van het
RTC. Inzet van het RTC gebeurt door contact op te nemen met de dienstdoende
communicatieadviseur (R)BT. De piketfunctionaris communicatieadviseur ROT wordt door de GMK
automatisch gealarmeerd vanaf GRIP 2.

5. Consequenties
Startkosten eenmalig: € 64.500. Jaarlijke kosten structureel: € 59.000.
Ter dekking van de incidentele (aanloop)kosten is in januari 2010 door de VD een bedrag toegezegd
van € 40.000 ten laste van de BDVR gelden. Dit besluit moet nog bestuurlijk worden afgedekt. In het
belang van de voortgang van het project is inmiddels een bedrag van € 12.500 ten laste hiervan
uitgegeven voor de startconferentie in april. Gelet op het algemene belang van dit project wordt
voorgesteld zowel de eenmalige als de structurele kosten ten laste te laten komen van de BDVR
gelden.

6. Aandachtspunten / risico’s
- Het Regionaal Team Crisiscommunicatie (eerste fase) kan aanjager zijn voor de verdere
professionalisering van de crisiscommunicatie. Dit vraagt bereidheid van de gemeenten het team ook
daadwerkelijk in te zetten naast de inzet van eigen medewerkers in het deelproces communicatie.
- Vanuit de nieuwe regionale werkgroep communicatie zullen voorstellen moeten worden ontwikkeld
over de verdere professionalisering van de crisiscommunicatie waarvan de lijn is neergelegd in de
bijgaande kadernotitie waaronder de ontwikkeling van de andere rollen in de crisiscommunicatie. Dit
zal vanaf eind 2010 ter hand genomen worden.
- Om de kosten te beperken zal waar mogelijk integratie tussen nieuwe en bestaande piketten
worden gerealiseerd.
- Beschikbare capaciteit vanuit regionale werkgroep communicatie is kwetsbaar; directeur VR moet
voldoende capacteit beschikbaar stellen vanuit afdeling communicatie regionale brandweer.
- Eind 2011 zal de de eerste fase van het RTC worden geëvalueerd; de uitkomsten worden betrokken
bij de implementatie van de tweede fase.

7. Implementatie en communicatie
Beschrijving en vaststellen profielen en competenties 4 kernfunctionaliteiten RTC: 1 jan. – 1 juli 2010
Selectie voor invulling functionaliteiten RTC: 1 juni 2010 - 1 oktober 2010
Start trainingen: 1 oktober 2010 – 1 december 2010
Eindoefening: 1 januari 2011 – 1 maart 2011
Het traject wordt verder uitgewerkt door een projectgroep bestaande uit Ruud Bitter
(portefeuillehouder VD), Lilian Weber en Eric Seugling (projectleider) met ondersteuning vanuit de
werkgroep communicatie.

8. Bijlagen
- Kadernotitie 'Professionalisering regionale crisiscommunicatie', versie 1.2 17 mei 2010.

9. Historie besluitvorming
DB 28 mei 2009: Bestuursopdracht aan CGS. Notitie is verder besproken in werkgroep
communicatie, Hoofdenoverleg en Veiligheidsdirectie (10 mei 2010).
Het Dagelijks Bestuur is op 3 juni 2010 akkoord gegaan. Daarbij is aandacht gevraagd voor
afstemming met lokale en subregionale initiatieven.
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