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2. Toelichting
Op 8 november 2012 heeft het Algemeen Bestuur het regionaal Kader evenementenveiligheid VRHM
vastgesteld. Na deze vaststelling is het implementatietraject gestart. Deze notitie informeert u over het
implementatietraject.
Het implementatietraject bestaat uit een aantal stappen:
1.
2.
3.
4.
5.

Lokale vaststelling van het kader evenementenveiligheid VRHM
Bezoeken gemeenten ter ondersteuning van de implementatie
Organiseren opleidingen voor vergunningverleners/ MOV’ers
Regionale bijeenkomst in oktober
Implementatie door hulpverleningsdiensten; inrichting regionale evenementencoördinatie

ad 1. Lokale vaststelling van het kader evenementenveiligheid VRHM
In december 2012 heeft ieder college van burgemeester & wethouders het verzoek gekregen om, voor
1 april 2013, het kader evenementenveiligheid vast te stellen voor hun eigen gemeente.
18 gemeenten hebben het kader vastgesteld; 5 gemeenten zijn in voorbereiding van vaststelling.
2 gemeenten (Alphen aan den Rijn en Boskoop) hebben de vaststelling van het kader uitgesteld tot na
de fusie van deze gemeenten, met gemeente Rijnwoude, per 1 januari 2014. Slechts 4 gemeenten
hebben een implementatieplan gemaakt.
ad 2. Bezoeken gemeenten ter ondersteuning van de implementatie
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing heeft, op verzoek, met 7 gemeenten gesproken over het
implementatieproces en over het kader evenementenveiligheid. Er zijn gesprekken gevoerd met
leidinggevenden van afdelingen openbare orde en veiligheid, vergunningverleners, MOV’ers,
burgemeesters en wethouders.
Ter ondersteuning van de implementatie van het kader bij gemeenten zijn op de website van de
VRHM het kader en de bijbehorende formats geplaatst.
ad 3. Organiseren opleidingen voor vergunningverleners/ MOV’ers
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing organiseert vanaf 2 september 2013 opleidingsmodules in het
kader van evenementenveiligheid. Door het Kenniscentrum Evenementenveiligheid (KCEV) worden 6
modules verzorgd:
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1. Evenementenkader Hollands Midden: geeft de deelnemers kennis van het regionale
evenementenkader en inzicht in de toepassing van het kader in de praktijk.
2. Risicoscan en risicoanalyse: deelnemers leren werken met de risicoscan (classificatie) en
leren de risicoanalyse kennen, zodat zij weten wat zij van de adviserende diensten mogen
verwachten.
3. De regierol van de gemeente: deelnemers leren hoe zij de regierol van de gemeente ten
uitvoer kunnen brengen.
4. Omgaan met adviezen: geeft deelnemers inzicht in de wijze waarop zij de gemeentelijke
verantwoordelijkheid rond adviezen zo goed mogelijk kunnen invullen.
5. Toezicht en handhaving op evenementen: maakt inzichtelijk welke elementen aan de orde zijn
bij toezicht en handhaving op evenementen. De module is ook geschikt voor medewerkers
toezicht en handhaving.
6. Coördinatie en besluitvorming tijdens evenementen: de module gaat in op hoe men
coördinatie en besluitvorming tijdens evenementen effectief kan laten verlopen, er komt een
aantal organisatiemodellen aan de orde waarin kan worden samengewerkt.
Voor de modules hebben ongeveer 60 personen zich opgegeven, uit 20 verschillende gemeenten.
Deelnemers zijn vergunningverleners, MOV’ers en medewerkers toezicht en handhaving.
ad 4. Regionale bijeenkomst in oktober
Op 10 oktober heeft Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing een bijeenkomst georganiseerd voor
vergunningverleners en MOV’ers. Tijdens deze bijeenkomst zijn diverse onderwerpen gepasseerd:
-

stand van zaken van de besluitvorming door de colleges;
stand van zaken van de implementatie door de hulpverleningsdiensten;
inrichting van de regionale evenementencoördinatie;
presentatie door de GHOR over evenementenadvisering in de praktijk;
discussie over hoe het implementatieproces bij de gemeenten verloopt.

ad 5. Implementatie door hulpverleningsdiensten; inrichting regionale evenementencoördinatie
Parallel aan de besluitvorming en implementatie van het regionaal kader evenementenveiligheid door
de gemeenten bereiden ook de hulpdiensten zich, mono- en multidisciplinair, voor op de invoering van
dit kader. Dit betreft zowel de advisering t.b.v. de vergunningverlening als de operationele
voorbereiding op een evenement. Binnen de afzonderlijke hulpdiensten worden proces- en
werkafspraken gemaakt om deze advisering en voorbereiding tijdig en solide te laten verlopen, waarbij
het uitgangspunt is dat lokale kennis en contacten zoveel als mogelijk worden ingezet.
Daarnaast worden tussen de hulpdiensten proces- en werkafspraken gemaakt omtrent de
gezamenlijke regionale evenementencoördinatie, zodat een integraal, multidisciplinaire advisering
voorbereiding plaats kan vinden. Dit alles binnen de kaders en tijdspaden van het regionaal
evenementenkader en aansluitend op de monodisciplinare proces- en werkafspraken van de
afzonderlijke hulpdiensten. Hiermee ontstaat een regionale evenementencoördinatie (één loket
principe) dat er voor zorg draagt dat o.a. de advisering van alle hulpdiensten op de
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vergunningaanvraag tijdig, integraal en solide plaatsvindt en een vraagbaak is voor gemeenten en
hulpdiensten t.a.v. het regionaal evenementenkader.
De regionale evenementencoördinatie dient per 1 januari a.s. operationeel te zijn.

3. Implementatie en communicatie
De implementatie van het kader evenementenveiligheid, de stappen in het proces en het gebruik van
de vastgestelde formats, is een lang durend traject. Het is niet van vandaag op morgen geregeld. De
coördinerend functionaris en BGC houden ten aanzien van het implementatietraject bij de gemeenten,
een vinger aan de pols.
In 2014 wordt het gebruik van het kader evenementenveiligheid geëvalueerd. De evaluatie richt zich
onder andere op het verloop van het, in het kader beschreven, proces en het gebruik van de
bijbehorende formats.
Communicatie met vergunningverleners en MOV’ers vindt regelmatig plaats via de geëigende kanalen
en de nieuwsbrief VRHM.

4. Bijlagen
-

Overzicht besluitvorming door gemeenten.

5. Historie besluitvorming
Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de notitie in haar vergadering van 17 oktober 2013.
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Bijlage

Overzicht besluitvorming door gemeenten

In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke gemeenten het kader lokaal hebben vastgesteld.

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk

Kader lokaal
vastgesteld
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nederlek
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Ouderkerk
Rijnwoude
Teylingen
Schoonhoven
Vlist
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee

Opmerkingen
Na fusie per 1 januari 2014
Vaststelling is in voorbereiding
Na fusie per 1 januari 2014

De gemeente heeft met een aantal formats en taken die
bij de gemeenten zijn belegd niet ingestemd.

Vaststelling is in voorbereiding
Vaststelling is in voorbereiding

Vaststelling is in voorbereiding

Vaststelling is in voorbereiding
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