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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit tot vaststelling van de door de multidisciplinaire werkgroep
‘jaarwisseling VRHM’ voorgestelde, algemene beleidsuitgangspunten als kader voor het optreden
van de samenwerkende diensten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden tijdens de
jaarwisseling.

3. Toelichting op het besluit
Hulpdiensten en gemeenten in Hollands Midden hebben behoefte aan het tijdig inzichtelijk
hebben van de beleidsuitgangspunten om de monodisciplinaire taken binnen het regionale kader
uit te kunnen werken.
Het vaststellen van regionale beleidsuitgangspunten schept duidelijkheid in de afstemming tussen
hulpdiensten en gemeenten ten aanzien van prioriteitstelling, tolerantiegrenzen,
verantwoordelijkheden en wijze van optreden.

4. Kader
De algemene regionale beleidsuitgangspunten zijn kaderstellend voor de op te leveren
onderliggende mono-disciplinaire draaiboeken en plannen.

5. Consequenties
N.v.t.

6. Aandachtspunten / risico’s
Aandachtspunten voor de voorbereiding op de jaarwisseling binnen de VRHM is de doorlooptijd
van dit traject. De beleidsuitgangspunten van de Veiligheidsregio Haaglanden dienden als
uitgangspunt. Deze beleidsuitgangspunten hebben lang op zich laten wachten alvorens deze ter
beschikking aan de VRHM konden worden gesteld. Hierdoor is in een later stadium een start
gemaakt met dit traject.
Het beleidsuitgangspunt benoemd onder punt 17 betreft de communicatie. De Veiligheidsregio
Hollands Midden wil op 1 januari 2014 een multidisciplinair persbericht uitbrengen waarin een
regionaal beeld van het verloop van de jaarwisseling wordt weergegeven. De politie eenheid Den
Haag, de Brandweer Hollands Midden en de GHOR Hollands Midden leveren input ten behoeve
van dit persbericht. Voor de jaarwisseling vindt afstemming plaats hoe informatie wordt
uitgewisseld en welke specifieke informatie dit betreft.
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Voor gemeenten binnen de veiligheidsregio is het belangrijk de informatiebehoefte voor de
jaarwisseling te specificeren. De informatiebehoefte van gemeenten is recentelijk
geïnventariseerd (oktober 2013). De informatie die gemeenten willen ontvangen in relatie tot de
jaarwisseling wordt gedeeld met de samenwerkende diensten binnen de veiligheidsregio.
Monodisciplines leveren (regio-) specifieke informatie aan die aansluit op de algemene
informatievraag van de gemeenten. Lokaal kunnen indien gewenst nadere afspraken worden
gemaakt ten aanzien van verdergaande specifieke informatievoorziening in relatie tot specifieke
problematiek of specifieke locaties.

7. Implementatie en communicatie
Na vaststelling worden de beleidsuitgangspunten gedeeld met de partners binnen de VRHM.
Beleidsuitgangspunten kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne en externe
communicatie uitingen.

8. Bijlagen
Beleidsuitgangspunten jaarwisseling VRHM (4 pagina’s)

9. Historie besluitvorming
Behandeld door Veiligheidsdirectie in overleg van 30 september 2013.
Behandeld door Dagelijks Bestuur in overleg van 17 oktober 2013.
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