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2. Toelichting
In het regionaal beleidsplan 2012-2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden is afgesproken dat
alle gemeenten op 1 januari 2014 voldoen aan het normenkader. Tevens is afgesproken in 2014 een
vervolgmeting uit te voeren van de scan gemeentelijke processen. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar
vergadering van 28 februari 2013 besloten deze vervolgmeting vroeg in 2014 plaats te laten vinden.
De 2-meting bekijkt in hoeverre de gemeenten voldoen aan het normenkader.
In het plan van aanpak wordt de uitvoering van de 2-meting beschreven. Het plan van aanpak is
besproken in de Regiegroep van eind augustus en de MOV-clusters van eind augustus/ begin
september. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 17 oktober kennis genomen van het
plan van aanpak.
De 2-meting bouwt voort op de 0- en 1-meting. In de 2-meting is het de bedoeling om een bezoek te
brengen aan en uitgebreid in gesprek te gaan met een gemeente. De schriftelijke vragenlijst vervalt.
Gesprekspartners zijn: de gemeentesecretaris, MOV’er, een hoofd van een proces, een teamleider en
een of meerdere medewerkers van een team. De gesprekken gaan in op de huidige stand van zaken
van de gemeentelijke crisisorganisatie in al haar facetten. De resultaten van de 0- en 1-meting zijn
input hiervoor.
3. Implementatie en communicatie
Implementatie
Het bezoek aan een gemeente duurt een dagdeel en wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam. Een
onderzoeksteam bestaat uit 4 personen en wordt gevormd door gemeentesecretarissen, MOV’ers en
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.
Communicatie
Via diverse overleggen (Regiegroep, clusters) worden de gemeentesecretarissen en MOV’ers op de
hoogte gehouden van de 2-meting. De Veiligheidsdirectie en het Dagelijks Bestuur worden in hun
vergaderingen van tijd tot tijd over de voortgang van de 2-meting geïnformeerd.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de nieuwsbrief en website van de veiligheidsregio om andere
geïnteresseerden over het project te informeren.
4. Bijlagen
- Plan van aanpak 2-meting scan gemeentelijke processen - definitief – 2 oktober 2013
5. Historie besluitvorming
Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de notitie in haar vergadering van 17 oktober 2013.
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