2.

Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

27 maart 2014
9.30 - 12.30 uur
Raadszaal, Stadhuis Alphen aan den Rijn

Opening
1. Opening
2. Vaststellen agenda
Algemeen
3. Vaststellen verslag AB 14 november 2013, Thema AB 13 februari 2014
en bespreken actiepunten
4. Ingekomen en verzonden stukken
5. Mededelingen (mondeling)
6. Terugkoppeling Veiligheidsberaad
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Verhuizing GMK naar De Yp
A.2
Regionalisering Veiligheidshuis Hollands Midden
A.3
Beleidsplan OTO 2014-2017
A.4
Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014
Meningvormend
A.5
Terugblik NSS (mondeling)
A.6
Terugblik themabijeenkomst Algemeen Bestuur 13 februari 2014 (mondeling)
A.7
Agenda van de Veiligheidsregio’s
Informatief
A.8
Werkplannen 2014 van de multidisciplinaire werkgroepen VRHM
a. Risicobeheersing
b. Operationele planvorming
c. Opleiden, trainen, oefenen
d. Netcentrische werkwijze
e. Informatievoorziening
f. Communicatie
A.9
Actualisatie Regionaal Risicoprofiel 2013
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A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18

Evaluatie van GRIP-incidenten
Huisstijl VRHM
Continuïteitsplan VRHM
Projectopdracht informatiekaart extreem weer
WK 2014 thuissituatie
Informatiekaart Duinbranden
Informatiekaart Communicatieuitval
Convenant VRHM – Defensie
Convenant ProRail

RONDVRAAG
_____________________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Convenant huisartsen Hollands Midden
B.2
Effectuering terugkoopverplichting brandweerkazerne Warmond (gemeente
Teylingen)
Meningvormend
B.3
Stand van zaken Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M) (mondeling)
Informatief
B.4
Kwartaalrapportage over de eerste drie kwartalen 2013
B.5
Veiligheid Publieke Taak (VPT)
B.6
Korpswerkplan 2014 Brandweer Hollands Midden
B.7
Werkplan 2014 GHOR-bureau Hollands Midden
B.8
Werkplan 2014 Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) GHOR Hollands Midden
B.9
Werkplan 2014 Oranjekolom
B.10 Factsheet en handreiking SIS
B.11 Reactie brief OR VRHM over incompleet uitrukken
Sluiting
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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie
Datum:
Tijd:
Plaats:

3.

14 november 2013
09.30 – 12.00 uur
Stadhuis Alphen, sub-zaal

Voor de lijst met aan- en afwezigen: zie bijlage
Verslag

Concept

Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van de burgemeesters van: Hillegom, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Ouderkerk,
Schoonhoven, Teylingen, Waddinxveen, Zoeterwoude.
De voorzitter deelt mee dat het AB afscheid neemt van de heer Rijsdijk, de heer Eenhoorn en mevrouw
Latenstein, die vandaag hun laatste AB-vergadering bijwonen. Hij dankt hun hartelijk voor hun loyale
collegialiteit.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen.

Algemeen
3.

Vaststellen verslag AB 28 maart 2013 en bespreken actiepunten
Er zijn geen opmerkingen v.w.b. de agenda en het verslag.
Opmerkingen t.a.v. de actielijst:
• punt 104:
De afwikkeling hiervan schuift door naar 2014. Vervolgens zal een keuze gemaakt moeten worden hoe de
inzet van de brandweer als First Responder aan bod komt.
• punt 107:
Vanaf 1 januari a.s. worden de stukken digitaal in PDF aangeleverd. Tussen de veiligheidsregio en de
RDOG zijn afspraken gemaakt over de aanleverwijze. Dit punt is hiermee afgehandeld.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Meijer zegt tevreden te zijn over het verloop van de regionalisering van de brandweer Katwijk per 1
januari a.s. Het sociaal plan is uitgevoerd. De plaatsing van alle personen is zo goed als geregeld. Ook over
de 8 fte’s die in ambtelijke dienst in de nieuwe organisatie geplaats moeten worden is duidelijkheid.

6.

Terugkoppeling Veiligheidsberaad
De voorzitter doet mondeling verslag van het Veiligheidsberaad. Hoofdpunten waren:
• Systematiek Expertregio’s
• Meldkamer transitieakkoord en modelconvenant Pro-rail
• Aandacht voor Cybersecurity met verbinding naar continuïteitsplannen

AB Veiligheidsregio/Politie
Meningvormend
A.1

Terugblik interregionale oefening “Samen Sterker”
Dhr. Meijer doet verslag van een bijzonder geslaagde 14-daagse oefening waarbij zijn speciale aandacht
uitgaat naar de rol van defensie. Het is van bijzondere waarde geweest dat zij hebben kunnen laten zien
welke toevoeging zij zijn voor de samenleving. Met name het feit dat defensie zelfvoorzienend is heeft veel
-
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indruk gemaakt. Ook de redcapaciteit is breed besproken. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de rol
van de overige partners. De samenwerking is naar volle tevredenheid verlopen.
De voorzitter brengt twee bestuurlijke momenten in de oefening onder de aandacht.
• Crisis waarbij alle gemeenten betrokken zijn en een mogelijk te formeren kern-RBT.
Aandachtspunt: kan dit en hoe is dit op te lossen?
• Werken met een Bovenregionaal Beleidsteam.
Opvallend waren de snelle besluitvorming en de verschuivende bevoegdheden bij het opschalen van
GRIP 3 naar GRIP 4.
De voorzitter stelt voor een discussie over het functioneren van een RBT in geval van veel betrokken
gemeenten te agenderen voor een volgende AB-vergadering.
Dhr. Van der Kamp spreekt zijn waardering uit over de oefening en sluit zich aan bij het voorstel van de
voorzitter. Tevens maakt hij gebruik van de gelegenheid te melden dat ook de bevolking zeer positief heeft
gereageerd.
A.2

Ontwikkeling GMK / stand van zaken projectplan (mondeling)
Dhr. Meijer doet verslag van de vergadering van de stuurgroep. De zes betrokken partijen zijn het eens
geworden over een pilot waarbij ProQ&A en NTS niet concurrerend, maar in elkaars verlengde gebruikt gaan
worden. Hij spreekt zijn waardering uit voor het feit dat men tot deze besluitvorming is gekomen.
Tevens belicht hij de financiële stand van zaken waar men zich momenteel “veilig” bij voelt. Frictielasten
zouden voor rekening van de minister moeten komen, initiële kosten moeten voldaan kunnen worden uit
vrijvallend geld. Dit is er nog niet, maar men verwacht dit wel. Ook moet bekeken worden hoe de winst die het
samengaan op zal leveren opgehaald kan worden.
De voorzitter voegt toe dat de uitname uit het gemeentefonds niet groter mag zijn dan datgene wat vanuit de
Veiligheidsregio aan de Meldkamer betaald wordt. Hoe dit aan te pakken zal uitvoerig besproken moeten
worden. Naar verwachting zal de financiële overgang ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Men zit nu in
de situatie dat er nog een regionaal transitieakkoord moet worden gesloten. Zolang dat akkoord er nog niet
ligt is men niet bevoegd om besluiten te nemen.
Dhr. Kats vraagt aandacht voor het onderwerp meerkosten.
Dhr. Meijer licht toe dat deze naar verwachting gering zullen zijn.
Aansluitend zijn enkele vragen gesteld die afdoende zijn beantwoord.

A.3

Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s
De voorzitter roept de aanwezigen op tot discussie over dit onderwerp.
Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:
• Samenwerken of fuseren en mogelijk eigen initiatief daarin
• Regeling van de financiering
• Grote verschillen tussen de Veiligheidsregio’s
• Congruentie van Veiligheidsregio’s en de nieuwe Politieregio’s
• Waken voor aantasting van eigen kracht
• Versterking van de rol van de gemeenteraad
• Territoriaal concurrentieniveau
• Beheersbaarheid bij opschaling
Algemene conclusie is dat men zich afvraagt of dit de te bewandelen weg moet worden.
Dhr. Bitter licht toe dat men met veel verschillende “takken” te maken heeft waar beheersbaarheid de
oplossing moet bieden. Als men kijkt naar de grootte van het verzorgingsgebied dan moet men bij mogelijke
opschaling ook goed kijken naar de manier waarop een aantal onderdelen georganiseerd gaan worden. Als
bijvoorbeeld bevolkingszorg opschaling vereist dan moet men dat niet meer op de huidige wijze willen doen.
Mw. Bogers vult aan dat lokale verankering overal een rol speelt. Ook als politieorganisatie wordt duidelijk
wat daarin te behouden is. Daarnaast wil zij delen dat Hollands Midden, van de drie Veiligheidsregio’s waar zij
mee bekend is, zich positief onderscheidt in de samenwerking.
Dhr. Korvinus is van mening dat de evaluatie de mogelijkheid biedt om nauwer te gaan samenwerken.
Daarbij moet dan vooral gekeken worden naar manieren en terreinen die het meest effectief zijn om die
samenwerking in te zoeken. Er zijn onderwerpen te bedenken waarbinnen dit mogelijk is maar hij sluit zich
ook aan bij de mening van Mw. Bogers dat vooral het goede behouden moet worden.
De voorzitter vindt het zinnig om voornamelijk op punten die logisch zijn door te ontwikkelen en dat daarna
pas doorgestapt kan worden. In de tussentijd verkennen hoe de relatie met de Gemeenteraden versterkt kan
worden wil hij als belangrijk punt van aandacht meenemen.

A.4

Terugblik thema AB 19 september (mondeling)
De voorzitter spreekt zijn teleurstelling uit over het aantal aanwezigen tijdens de themabijeenkomst.
-
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Daarnaast spreekt hij zijn enthousiasme uit over het programma wat hij als bijzonder interessant heeft
ervaren.
Een vraag die tijdens het thema AB naar voren kwam was: als men met een fors incident te maken heeft wat
niet op voorhand de inzet van verschillende disciplines vraagt, van welke vorm van opschaling gaat men dan
gebruik maken? (N.a.v. het incident in Haren.)
Naar aanleiding van dit onderwerp wordt voorgesteld verder te onderzoeken naar welke vormen van
maatwerk-GRIP overgegaan zou kunnen worden.

Besluitvormend
A.5

Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling VRHM
Dhr. Korvinus komt terug op de afspraak “uitgaan gecombineerd persbericht” en dat de gemeente zelf
communiceert. Het lijkt hem zinnig dat, voor zover er sprake is van een overlap, men met elkaar in verbinding
staat en dat die overlap in de gaten wordt gehouden. Dit moet vooral goed gecommuniceerd worden.
Mw. Bogers zegt zich er persoonlijk mee bemoeid te hebben dat er informatie voor elke gemeente
beschikbaar komt waarbij de communicatiekeuze aan de gemeente gelaten wordt. Managen van overlap dient
daarbij een aandachtspunt te zijn.
De voorzitter beaamt dit en vult aan dat het ook belangrijk is dat de informatie tussen de verschillende
kolommen gecommuniceerd wordt. Dit loopt niet altijd synchroon.
Een tweede algemene oproep is om zich niet te beperken tot het publiceren van ellende maar dat men zich
ook richt op een ontwikkeling ten opzichte van vorige jaren en een oordeel over het totaalbeeld van het
verloop van jaarwisselingen.
Kwetsuren, en mogelijke overlijdensgevallen ten opzichte van gunstiger ontwikkelingen moeten in de
berichtgeving wel beiden een duidelijke plaats krijgen.
Mw. Driessen heeft een vraag aan het OM over het super snelrecht waar zij meer van had verwacht.
Dhr. Korvinus licht in het kort de knelpunten afdoend toe.
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.

A.6

Systeemoefening 2013
Dhr. Van der Kamp en Mw. Van der Velde geven aan dat zij negatieve geluiden van hun ambtenaren
opvangen over de aankomende oefening. Dhr. Van der Kamp memoreert dat zojuist de grootste oefening van
de afgelopen 20 jaar heeft plaatsgevonden.
Mw. Van der Velde zegt dat haar ambtenaren geen enkel inzicht hebben in de opzet van de oefening.
De voorzitter en Dhr. Meijer leggen uit dat dit de bedoeling is van de oefening. Een systeem kan niet getest
worden op werking als men voorbereid is. Juist het onvoorbereide karakter van de oefening zal uitwijzen in
hoeverre het systeem werkt. Dhr. Meijer licht nogmaals toe wat de systeemoefening inhoudt en op welke
punten men vorig jaar uitval heeft geconstateerd. Of daar een verbetering in behaald kan worden moet de
komende oefening uitwijzen.

A.7

Informatiekaart partners “Gas & Elektriciteit”
Er zijn geen opmerkingen.

A.8

Informatienotitie geactualiseerde procedure asbestincidenten
Er zijn geen opmerkingen.

A.9

Voorbereidingen NSS 2014 (mondeling)
De voorzitter vraagt aandacht voor de mogelijkheid om de voorzitter van de regio Haaglanden, die het best
geïnformeerd is, grensoverschrijdend te laten optreden in geval zich incidenten in Hollands Midden voordoen
doen die NSS gerelateerd zijn. In Hollands Midden zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout het
meest nauw betrokken. Hij stelt voor een afspraak te maken die dit afdoende regelt. Het AB stemt hier mee in.
Dhr. Lokker maakt er melding van dat er tijdig naar de bewoners geïnformeerd moet worden
(20 november) maar dat er nog niets concreets bekend is, ook niet logistiek. Hij acht de tijd om dit goed te
organiseren nu erg kort.
Mw. Bogers beaamt dit en zegt toe deze opmerking mee te nemen.

Rondvraag
-
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Huisverbod
Dhr Bernsen vraagt aandacht voor het onderwerp “huisverbod” waarbij gekeken moet worden hoe nieuwe en
loco-burgemeesters getraind kunnen worden op het thema ‘hoe ga je hier mee om en welke stappen zet je?
Om meer inzicht te verkrijgen gaat hij in overleg met Ton van Dijk van Haaglanden.
Dhr. Korvinus geeft mee dat hij in toenemende mate problemen heeft met huisverboden omdat informatie
vaak onvolledig is. Ook is hij het niet altijd eens met de keuze aan wie het verbod wordt opgelegd. Men moet
maatregelen nemen voordat er iets gebeurt terwijl men eigenlijk zo exact mogelijk wil weten wat er aan ten
grondslag lag en vandaar uit graag de juiste persoon een huisverbod geeft. Hij ervaart dit als bijzonder
onbevredigend.
Dhr. Van der Kamp brengt in dat hij met bezwaar te maken heeft gehad en dat beide bezwaren gewonnen
zijn door de gemeente waaruit geconcludeerd kan worden dat dergelijke keuzes gemaakt mogen worden. Ook
kan de situatie zich voordoen dat de dreiging is afgenomen maar men toch een huisverbod geeft omdat de
hulpverlening dan op gang komt.
Dhr. Bernsen is van mening dat, ook al gaat de wet landelijk veranderen, het goed is om breder ervaring te
delen.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp te agenderen. Het is van belang dat er dan feitelijke informatie ligt in de
vorm van casussen, hoger beroepszaken, zowel gewonnen als verloren en wat voor leerpunten daaruit naar
voren komen.
Dhr. Bernsen antwoordt dat deze evaluatie gepland staat voor maart 2014. Ook houdt hij zich bezig met een
landelijk overzicht van de recente ontwikkelingen.
De voorzitter verzoekt ook cijfers te leveren bij dit overzicht zodat de discussie aan inhoud kan winnen.
Brief gemeente Kaag en Braassem n.a.v. commissie Strijk
Mw. Evenhuis vraagt hoe de brief van de commissie Strijk, waar de gemeente Kaag en Braassem
kanttekeningen bij heeft gezet, ontvangen is in de Veiligheidsregio en wat daar mee wordt gedaan.
De voorzitter deelt mee dat de brief is ontvangen en wordt ingebracht in het DB.

Besluitvormend
B.1

Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse
Rode Kruis
Dhr. van der Kamp vraagt of er nog een nieuw convenant komt met het NRK?
Mw. Driessen veronderstelt dat het NRK meer allround is en vraagt zich af hoe die lacune opgevuld wordt.
Dhr. Bitter licht toe dat er bij het NRK 2 convenanten zijn opgezegd. Eén vanwege de implementatie van het
landelijk SIS waarin het NRK geen rol meer speelt. Het NRK heeft destijds wel meegedaan bij de
aanbesteding van de frontoffice, maar heeft dit niet gered.
Voor wat betreft het convenant opvang en verzorging is men in gesprek. Het is de bedoeling dat begin
december een beslissing wordt genomen hoe tot een andere visie op bevolkingszorg gekomen kan worden.
Het is niet zo dat men niet verder gaat met het NRK, zij krijgt echter wel een andere rol. De gehele
bevolkingszorg is aan verandering onderhevig. Ook het NRK wil daar in mee veranderen. Hier zal mogelijk
een afspraak uit voort komen. Voordat er een ander convenant gesloten wordt of afspraken worden gemaakt,
ligt er een tussentijdse afspraak met het NRK om op de oude voet verder te gaan, waarbij de thans geldende
opzegtermijn van een half jaar voldoet.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In vervolg op de positieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad akkoord te gaan met implementatie van
de in opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen ontwikkelde slachtoffer
informatie systematiek (SIS) in de VRHM;
2. De Coördinerend Functionaris opdracht te geven tot coördinatie van de implementatie van de nieuwe
slachtoffer informatie systematiek per 1 april 2014, waaronder begrepen de uitwerking van:
• De bevoegdheid om het SIS op te starten door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en/of de
Officier van Dienst Bevolkingszorg.
• De financiering van het SIS bestaande uit € 11.000,-- incidentele kosten en € 18.000,-- structurele
kosten (per jaar)
• De aanpassing van het Regionaal Crisisplan
• Het onderbrengen van de coördinatie SIS bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.
3. Akkoord te gaan met de inmiddels spoedshalve ambtelijk gedane opzegging van de met het Nederlandse
Rode Kruis gesloten Convenanten Verwanteninformatie en Opvang en Verzorging per 1 januari 2014;
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4. De Cördinerend Functionaris te mandateren om afspraken te maken met het Nederlandse Rode Kruis in
het kader van verwanteninformatie ter overbrugging van de periode van 1 januari 2014 tot het moment van
implementatie van het SIS (1 april 2014)
B.2

Professionalisering regionale crisiscommunicatie fase 2
Dhr. Wienen meent dat het goed is om op basis van de evaluatie verder te perfectioneren. Hij wil echter wel
aandacht vragen, als er een verplichte inzet is van de daartoe aangewezen mensen vanaf GRIP 2, voor de
mogelijkheid van inbreng van lokale kennis. Hij vindt het belangrijk de kennis die er al is zo goed mogelijk te
gebruiken als zich een echte crisissituatie voordoet. Het zou kunnen dat de nu aangewezen mensen de
situatie onvoldoende kennen en hij acht het zonde om geen gebruik te maken van kennis die voorhanden is.
Mw. Van der Velde heeft de vraag meegekregen of er voldoende animo is bij de communicatiemedewerkers
en de MOV’ers om zich in te laten zetten. Ook krijgt zij signalen dat er weinig commitment op de poolvorming
is.
Dhr. Bitter antwoordt dat het eerste punt ingewikkeld ligt. Uiteraard moet men zorgen dat als er lokale kennis
moet zijn dat die er ook is. Het uitgangspunt achter alles is dat men er kwalitatief op vooruit moet gaan. De
vraag is hoe dit in te schalen en te organiseren. Vanuit de pools gaat dit niet lukken.
Dhr. Meijer antwoordt dat als een incident enige proportie heeft men de zekerheid heeft dat de piketpools
komen, maar ook dat extra hulp vanzelf op gang komt. Als de lijn is vastgesteld is het uitsluitend nog zaak dat
men het accepteert als er al een lokaal iemand aanwezig is.
Dhr. Bitter licht toe op de tweede vraag v.w.b. animo, dat er in het begin wat moeite is geweest alle pools
adequaat te kunnen vullen. De kunst is hoe dit vol te blijven houden. Deels heeft dit te maken met oefenen.
Hoe vaker je mensen inschakelt, des te meer binding ze er mee krijgen. In dit besluit zit ook de functie van
piketcoördinator. Deze is tijdelijk al aan de slag en wordt nu geformaliseerd. Het wordt steeds professioneler.
Mw. Weber vult aan dat de vier centrale rollen vervuld zijn en er zelfs mensen op reservebankposities zitten.
Voor de andere pools is men bezig om overzicht te creëren, wat vooralsnog geen problemen oplevert. Ook
worden begin volgend jaar actief opleidingen aangeboden voor de meeste rollen.
Mw. Van der Velde zegt dat het uitspreken van stimulerende teksten naar de mensen die soms nodig waren
en dan weer niet, waarschijnlijk wel zou helpen.
Mw. Weber antwoordt dat de opkomst van mensen uit de hulpdiensten en de gemeenten, alsmede de steun
en het enthousiasme tijdens een platformbijeenkomst communicatie die vorige week is gehouden, behoorlijk
groot was.
Dhr. Korvinus brengt in dat de dwarsverbanden voor de organisaties Politie en OM niet direct opvielen, maar
hij schat in dat deze organisaties bij een echte crisis wel aanwezig zullen zijn. OM heeft een landelijke pool
van personen die bij crisiscommunicatie naar voren komt. Het lijkt hem goed ook daar aandacht aan te
besteden.
Mw. Weber deelt mee dat op dezelfde bijeenkomst ook mensen van het OM aanwezig waren. Ook wordt
gewerkt aan een afsprakenlijst op het thema crisisbeheersing tussen het OM en de VRHM. Zij is er derhalve
van overtuigd dat dit al aandacht heeft.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De kaders en voorstellen uit het bijgevoegde Plan van Aanpak professionalisering regionale
crisiscommunicatie, fase 2 vast te stellen;
2. Om de kosten (€ 32.500 op jaarbasis), voortvloeiende uit de voorstellen uit bijgevoegd Plan van Aanpak,
gedurende een periode van drie jaar (2013-2015) te dekken uit het rekeningresultaat 2012 van de
Veiligheidsregio, zoals besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni jl.
3. Dat de onder ad 2 bedoelde kosten vanaf 2015 voor rekening komen van de gemeenten, tenzij er
wederom een alternatieve dekking voor wordt gevonden.

B.3

Tweede wijziging programmabegroting 2013
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
e
de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde posten te verwerken in de 2 begrotingswijziging 2013 en deze
overeenkomstig vast te stellen.
1. Aanwending van bestemmingsreserves in 2013 volgens het besluit tot vaststelling van de jaarstukken
2012:
a. doen van uitgaven voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK tot een bedrag van € 277.200 door
onttrekking aan de Reserve Tijdelijke Capaciteit MKB GMK 2013;
b. doen van uitgaven voor nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg tot een bedrag van € 25.000
door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom;
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c. doen van uitgaven voor professionaliseren crisiscommunicatie (opleiding/training nieuwe piketpools en
piketcoördinatie) tot een bedrag van € 32.500 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking
gemeentelijke kolom;
d. doen van uitgaven voor algemene versterking Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Oranje Kolom tot
een bedrag van € 25.000 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom.
2. Niet begrote aanwending van bestemmingsreserves in 2013:
a. doen van uitgaven voor de inhuur van externe capaciteit en specifieke deskundigheid tot een bedrag
van € 800.000 door onttrekking aan de Reserve Versnelde organisatieopbouw voor € 400.000 en de
Reserve Kwaliteitsprojecten brandweer voor €400.000;
b. doen van uitgaven voor multidisciplinaire samenwerking tot een bedrag van €205.000 door onttrekking
aan de Reserve Samenwerking loont;
c. doen van uitgaven voor de regionale invulling IM-functies (programma Oranjekolom) tot een bedrag van
€ 30.450 door onttrekking aan de Reserve BGC;
3. Als gevolg van veranderde wetgeving verlaging van lasten en baten van de ‘blauwe’ en de ‘witte
meldkamer (respectievelijk € 3.705.000 en € 1.950.000).
e
4. Administratieve aanvulling op de 1 begrotingswijziging 2013 voor onderlinge mutatielasten ten bedrage
van €70.000 op de programma’s brandweer en GHOR.
B.4

Eerste wijziging Financiële Verordening
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
e
de 1 wijziging van de financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

Informatief
B.5

Kwartaalrapportage over het eerste halfjaar 2013
Er zijn geen opmerkingen.

B.6

Informatienotitie Programmaplan Meer-Anders-Minder (M-A-M)
De voorzitter geeft aan dat dit een belangrijk document is vanwege de Cebeon-norm.
Dhr. Meijer licht toe dat de beweging die thans op gang is ook tevens de laatste beweging is in de
bezuinigingen. Er moet echter nog wel 2,5 miljoen bij elkaar gezocht worden. Voor de hand liggende dingen
raken op. Er moet goed gezocht worden naar minder voor de hand liggende dingen of nieuwe concepten.
Nieuwe opties kunnen eventueel gezocht worden in bijv. anders betalen. Al het mogelijke komt ter discussie
tot dat er een zo groot mogelijk palet is van eventuele besparingen. Om duidelijkheid te verschaffen zullen
business cases uitgetekend worden.
Ondanks dat men zijn best doet kan deze opdracht niet “voorzichtig” uitgevoerd worden. E.e.a. vergt veel
inspanning en levert stress op bij mensen. Dat er ontrust kan ontstaan sluit hij niet uit. Hij hecht er aan dat ook
het AB goed luistert en dat, als er dingen gesignaleerd worden, men dit direct meldt. Hij roept een ieder op om
dicht bij elkaar te blijven op de huidige opdracht.
Dhr. Kats deelt mee het belangrijk te vinden rondom dit thema een AB-dag te organiseren waar het
denkproces vormgegeven kan worden zodat men straks niet alleen de kant en klare beleidsmatige keuzes
gepresenteerd krijgt.
De voorzitter reageert aansluitend op enkele vragen met de mededeling dat het de bedoeling was om het zo
vroeg mogelijk in het bestuur mee te nemen. Bij de uitwerking van een pakket wil men zo goed mogelijk
gebruik maken van de inbreng van verschillende aanbevelingen. Deze beweging zal meer ingrijpend zijn dan
de voorstellen die tot op heden langs zijn gekomen. Het is derhalve van belang dat het in den brede gedragen
wordt.
Dhr. Eenhoorn is van mening dat als men aan komt bij het punt van de kazerneconfiguraties, welk thema
extreem gevoelig ligt, dat hij het op prijs stelt als de burgemeesters weten welk verhaal zij kunnen vertellen.
Dhr. Meijer deelt mee dat alles wat hier ter tafel komt ook daar al is verteld. Men wordt overal in betrokken,
het is nergens een geheim. Dit gaat de onrust uiteraard niet tegen. Als er kansen worden gevonden dan
zullen die worden benut.
De voorzitter pleit er voor dit onderwerp steeds terug te laten keren op de agenda .
Overige vragen zijn afdoend beantwoord.

B.7

Evaluatie mediatraining voor burgemeesters en locoburgemeesters
De voorzitter belicht het belang van de mediatraining en roept het AB op hier toch vooral gebruik van te
maken. De training is beter toegespitst dan de algemene mediatrainingen en erg goed geschikt om degelijk te
-
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kunnen optreden op het moment dat dit nodig is.
Dhr. Van der Kamp, die deze mediatraining ook heeft gedaan, beveelt de training van harte aan.
B.8.

Informatienotitie plan van aanpak Scan 2-meting Bevolkingszorg
Er zijn geen opmerkingen.

B.9

Informatienotitie implementatie kader Evenementenveiligheid
Er zijn geen opmerkingen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.

-
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3.
Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

13 februari 2014
10.00 – 10.30 uur (onderdeel programma themabijeenkomst Algemeen Bestuur)
Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden

Verslag

Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van de burgemeesters van: Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Noordwijk,
Ouderkerk, Schoonhoven, Voorschoten, Zoeterwoude en Zuidplas.
1.

Benoeming DB-lid T. Bruinsma
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
met ingang van 1 januari 2014 de heer mr. T.P.J. Bruinsma, waarnemend burgemeester van Alphen aan den
Rijn, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden.

2.

Benoeming Directeur GMK
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
met ingang van 1 december 2013 de politiechef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van Musscher EMPM, te
benoemen tot directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden.

3.

Begrotingsuitgangspunten 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Door dhr. Cremers en mevr. Driessen wordt gepleit voor een snellere en grote bezuiniging op het
programma Brandweer. Het afgesproken Cebeon-traject begint aan actualisteit te verliezen door de
toenemende bezuinigingen bij gemeenten. Expliciet wordt voorgesteld om de indexering van 1,4% in 2015 als
extra taakstelling op te nemen. Ook dient gekeken te worden naar nut, noodzaak en hoogte van de reserves.
De voorzitter licht toe dat er een bestuurlijk afspraak ligt over het bezuinigingstempo van de brandweer. Eind
dit jaar kan het bestuur besluiten nemen op basis van concrete voorstellen (planning programma MAM). De
overige onderdelen van de veiligheidsregio bezuinigen wel conform commissie Strijk. Ten aanzien van de
reserves stelt hij dat wanneer blijkt dat het risico dat de reserve afdekt niet meer aanwezig is, de reserve komt
te vervallen. Hij stelt voor om in het najaar, op basis van concrete voorstellen, een besluit te nemen over de
bezuinigingen op de brandweer. Op basis van deze voorstellen kan dan ook gekeken worden of een
verdergaande bezuiniging (i.c. indexering 1,4% in 2015) mogelijk is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de
programmabegroting 2015:
a. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform
paragraaf C van dit voorstel;
b. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf D
van dit voorstel;
c. het hanteren van de specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf E indien wordt
besloten tot omlegging van de financieringsstromen voor de uitvoering van de GHOR-taken;
d. het in de ontwerp-programmabegroting 2015 vermelden van de risico’s als genoemd in
paragraaf 6 van dit voorstel.
-
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2.

4.

bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar te bekijken of een
verdere bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,4%) mogelijk is.

Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen, gelet op de samenhang met de wijzing van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden, van de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling
RDOG Hollands Midden;
2. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
met ingang van 1 januari 2014 (terugwerkende kracht);
3. de Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de uitoefening van de GHOR-taken in de regio
Hollands Midden met de RDOG d.d. 23 juni 2011
op te zeggen per 1 januari 2014 (met terugwerkende kracht), onder voorbehoud van instemmen van de
gemeentebesturen met de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands
Midden en RDOG Hollands Midden;
4. de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden voor te leggen aan de
gemeentebesturen.

5.

Rondvraag
In de AB-vergadering op 14 november jl. heeft het AB ingestemd met het voorstel van de voorzitter, om in het
kader van de NSS met de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, die het best geïnformeerd is,
praktische afspraken te maken om hem grensoverschrijdend te laten optreden in geval zich incidenten in
Hollands Midden voordoen doen die NSS gerelateerd zijn. De voorzitter deelt mede dat deze afspraken nu
zijn gemaakt. Ingeval van opschaling bij een (dreigende) ramp of crisis die gerelateerd is aan de NSS wordt er
direct opgeschaald naar GRIP 4 en zullen de bevoegdheden van de voorzitter worden uitgeoefend via de
voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden. Deze afspraak geldt alleen gedurende de NSS. Het AB stemt
in met deze afspraak.
Dhr. Bernsen geeft een korte toelichting op het landelijk traject herijking medische spoedzorg. Hij zal het AB
en de gemeenten over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.

-
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ACTIELIJST AB VRHM
27-03-2014
Verg

Nr.

Datum

AB

104 29-3-2012

AB

109 27-6-2013

Ag.

Onderwerp

A.9

Thema 110 19-9-2013
AB

AB

1

111 14-11-2013

A.1

3.

Omschrijving actie

Verantw. Status

AB

Presentatie onderzoek De brandweer onderzoekt de mogelijkheden om vanuit alle
invoering SMS-alert
brandweerkazernes de First Responder taak uit te voeren. Het
reanimatie
Dagelijks Bestuur heeft besloten om aan elke gemeente de
vraag voor te leggen of first responder een nieuwe taak dient te
worden van de brandweer. De brandweer, RAV en GMK
hebben onderzoek verricht wat de gevolgen zijn van de nieuwe
werkwijze op de GMK m.b.t. de alarmering van de ambulances,
voor de first responder-taken van de brandweer. De resultaten
hiervan zijn gepresenteerd in het DB van 27 februari jl. De
gevolgen voor de brandweer first responder worden nu
uitgewerkt en zullen, gelet op de extra kosten, worden
meegenomen in het Cebeon-traject van de brandweer.
Uiteindelijke besluitvorming over de Cebeon-voorstellen vindt
plaats in het AB van november a.s. (conform vastgestelde
plannning). Tussentijds wordt het AB geïnformeerd.
Rondvraag
Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Nog niet gereed. Ook de gevolgen van de wijziging van de GR
(GHOR) en verhuizing GMK dienen nog verwerkt te worden.
Oorspronkelijke deadline was 27 maart. Dit wordt 26 juni a.s.
GRIP-structuur
Flexibel gebruik maken van de GRIP-structuur.
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2014 MDOP (zie
agenda AB 27 maart). De resultaten komen terug in het
Algemeen Bestuur (planning uiterlijk AB 13 november)

H. Meijer

In behandeling

13-112014

H. Meijer

In behandeling

26-6-2014

H. Meijer

In behandeling

13-112014

Terugblik
interregionale
oefening ‘Samen
Sterker’

H. Meijer

In behandeling

13-112014

Naar aanleiding van deze oefening stelt het Algemeen Bestuur
nader in te gaan op het functioneren van een RBT in geval van
meerdere betrokken gemeenten (kern RBT).
Dit onderwerp is opgenomen in het Werkplan 2014 MDOP (zie
agenda AB 27 maart). De resultaten komen terug in het
Algemeen Bestuur (planning uiterlijk AB 13 november)
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2

112 14-11-2013

Rondvraag

Huisverbod. Er volgt in maart 2014 een evaluatie naar de
behandeling van het opleggen van wel of geen Huisverboden.
Het is van belang dat aan de hand van casussen, hoger
beroepszaken, zowel gewonnen als verloren, leerpunten naar
voren komen en deze ervaringen landelijk te delen. Het
onderwerp zal worden geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur
van 24 april 2014 en het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014.

J.
Bernsen

In behandeling

26-6-2014
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 2013 en 2014
Nummer
2013/A01

Gremium
Veiligheidsregio/
Politie

2013/A02

Veiligheidsregio/
Politie

Omschrijving
Beslisnotitie Plan van Aanpak Regionale invulling IM functies
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het plan van aanpak regionale invulling informatiemanagement functies vast te stellen, waarbij de kern van het
plan van aanpak is: het instellen van regionale piketgroepen voor de functies informatiemanager beleidsteam
en informatiecoördinator team bevolkingszorg.
2. Akkoord te gaan met een verhoging van de inwonerbijdrage 1a € 0,0555 per inwoner met ingang van 1 januari
2014.
Beslisnotitie integrale analyse alarmeren personen en instanties door de GMK Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de voorliggende analyse van eventuele oorzaken van (gedeeltelijk) falende alarmering;
2. Akkoord te gaan met het voorstel de volgende actiepunten ter verbetering van het alarmeringsproces uit te
(laten) voeren onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsdirectie:

Datum
28.03.2013

28.03.2013

Overzicht maatregelen ter verbetering proces alarmeren
Stap 1: de beslissing voor GRIP
1a
Aanscherpen GRIP procedure
1b
Herhaald onder de aandacht brengen GRIP-procedure
1c
Blijvend aandacht aan rol Caco bij actuele GRIP-situatie
1d
Onderzoeken mogelijkheid visuele weergave actueel GRIP-niveau op de meldkamer
Stap 2: het versturen van de alarmering door de centralist
2a
Onderzoeken mogelijkheid alarmering 1 druk op de knop
2b
Afspraken actualisatie alarmeringslijsten
e
2c
Opstellen checklists 2 fase alarmering
2d
Onderzoeken mogelijkheid ander alarmeringssysteem crisisfunctionarissen
2e
Aandacht Caco voor maximale lengte pagertekst
2f
Opnemen pagertraining in OTO-momenten
Stap 3: de ontvangst van de alarmering door de gebruiker
Geen maatregelen
Stap 4: de opkomst van crisisfunctionarissen
4a
Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheid monitoring alarmering en opkomst
crisisfunctionarissen
4b
Organiseer structureel alarmerings- en opkomstoefeningen

MDOP
MDOTO
Manager GMK HM
Manager GMK HM
Manager GMK HM
Manager GMK HM
Mono
Manager GMK HM
Manager GMK HM
MDOTO

Manager GMK HM
MDOTO
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2013/B01

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Kroonbenoeming voorzitter Veiligheidsregio
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
in te stemmen met de voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 december 2012, om de heer H.J.J.
Lenferink (burgemeester van Leiden en huidig voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden) te benoemen in de
functie van voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, met ingang van 1 januari 2013.

28.03.2013

Bovenstaand besluit is reeds via een schriftelijk besluitvormingstraject voorgelegd aan de leden van het Algemeen Bestuur. Alle leden van het
Algemeen Bestuur hebben ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit diende echter nog formeel bekrachtigd te worden.

2013/B02

Veiligheidsregio

Beslisnotitie benoeming DB-lid Schoenmaker
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
de heer dr. M. Schoenmaker, burgemeester van Gouda, aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden, met ingang van 14 december 2012.

28.03.2013

Bovenstaand besluit is reeds via een schriftelijk besluitvormingstraject voorgelegd aan de leden van het Algemeen Bestuur. Alle leden van het
Algemeen Bestuur hebben ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit diende echter nog formeel bekrachtigd te worden.

2013/B03

Veiligheidsregio

Beslisnotitie benoeming Directeur GMK
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden besluit:
de politiechef van de eenheid Den Haag, mr. H. van Essen te benoemen tot directeur van de Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK) Hollands Midden met ingang van 1 januari 2013.

28.03.2013

Bovenstaand besluit is reeds via een schriftelijk besluitvormingstraject voorgelegd aan de leden van het Algemeen Bestuur. Alle leden van het
Algemeen Bestuur hebben ingestemd met het voorstel (d.d. 21 december 2012). Het besluit diende echter nog formeel bekrachtigd te worden.

2013/B04

Veiligheidsregio

Beslisnotitie wijzigingen in de Nota reserves 2012-2015
Het Algemeen Bestuur besluit:
de wijzigingen in de Nota Reserves 2012-2015 vast te stellen, te weten:
a. Algemene Reserve
De verwachte storting in 2013 dient € 70.454 te zijn en niet € 109.454 zoals in het overzicht van de algemene
reserve was vermeld. Dit is aangepast.
b. Egalisatiereserve Bedrijfskleding
De opgenomen tabel sloot niet aan bij de Programmabegroting 2013. Dit is aangepast.

28.03.2013
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2013/B05

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Regionale Piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands Midden
Het Algemeen Bestuur besluit:
in te stemmen met de Regionale Piketregeling Bevolkingszorg – Veiligheidsregio Hollands Midden.

28.03.2013

2013/B06

Veiligheidsregio

Beslisnotitie KVT 2013
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van het bestuurlijke proces om te komen tot afstemming over de grote wijzigingen in de
update van de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) per 14 januari jl.;
2. In te stemmen met het onderscheid tussen “gedurende werktijd” en “buiten werktijd” bij de berekening van de
opkomsttijden ten behoeve van de update van de KVT. Dit in afwijking van de berekeningsmethode die gebruikt
is bij het vaststellen van de opkomsttijden in het dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2012;
3. In te stemmen met de voorgestelde oplossing voor de dekkingsproblematiek binnen de gemeente Bodegraven.
Hierbij wordt voor een overzienbare periode voor de situatie “buiten werktijd” dezelfde tijd aangehouden als
voor de situatie “gedurende werktijd”. Hiermee wordt “buiten werktijd” niet de volgens de berekeningen
gemiddeld genomen snelste brandweereenheid gealarmeerd in een deel van Bodegraven, maar de
brandweereenheid van de kazerne Bodegraven. Voor de bedoelde periode, de gegeven omstandigheden en het
feit dat brandweerzorg toch binnen de wettelijke maximale opkomsttijd geleverd kan worden, is dat
aanvaardbaar.

28.03.2013

2013/B07

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Aanvulling dekkingsplan Brandweer
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de volgende overzichten per gemeente en regionaal vast te stellen:
a. de grafische weergave van objecten en overschrijdingen per gemeenten;
b. de grafische weergave van markante objecten per gemeente;
2. vast te stellen dat de tijdsoverschrijding per gemeente bij markante objecten aanvaardbaar is;
3. vast te stellen dat de tijdsoverschrijding per gemeente aanvaardbaar is;
4. de regionaal commandant opdracht te geven om te komen met handelingsalternatieven voor die markante
objecten waarbij niet voldaan wordt aan de opkomsttijden en niet voldaan wordt aan de criteria van de
risicoduiding;
5. de regionaal commandant opdracht te geven de lijst met markante objecten te bewaken en het bestuur jaarlijks
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

28.03.2013
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2013/B08

Veiligheidsregio

Beslisnotitie Mandaat aanpassing AB besluit Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden (AB
actiepunt 104)
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het onderstaande besluit van het Algemeen Bestuur bij agendapunt BG.3 Oprichting Stichting Historisch
Brandweermaterieel Hollands Midden d.d. 10 november 2011 in te trekken:
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. tot de oprichting van een stichting om een financiële en organisatorische bijdrage te leveren aan de
instandhouding van het historisch brandweermaterieel in de Veiligheidsregio Hollands Midden en
(gezamenlijk) activiteiten te ontplooien ter ondersteuning van de binding met en zichtbaarheid van
Brandweer Hollands Midden;
2. hiertoe de statuten en het medewerker reglement van de Stichting en de format overeenkomst met aan de
Stichting verbonden partijen vast te stellen;
3. hiervoor uit, maar passend binnen de Programmabegroting Brandweer Hollands Midden maximaal € 25.000
jaarlijks aan de Stichting beschikbaar te stellen voor het realiseren van haar doelstellingen;
4. de portefeuillehouder brandweer binnen het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de
heer K.J.G. Kats, in het kader van bestuurlijke betrokkenheid de rol van beschermheer van de Stichting op zich
te nemen.
2. bovenstaand besluit te vervangen door het navolgende besluit (wijzigingen zijn onderstreept):
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de oprichting van de Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands (SHBHM) Midden
om een financiële organisatorische bijdrage te leveren aan de instandhouding van het historisch
brandweermaterieel in de Veiligheidsregio Hollands Midden en (gezamenlijk) activiteiten te ontplooien ter
ondersteuning van de binding met en zichtbaarheid van Brandweer Hollands Midden;
2. kennis te nemen van de statuten en het medewerker reglement van SHBHM en de format overeenkomst met
aan de stichting verbonden partijen;
3. hiervoor uit, maar passend binnen, de Programmabegroting Brandweer Hollands Midden maximaal € 25.000
jaarlijks aan SHBHM beschikbaar te stellen voor het realiseren van haar doelstellingen;
4. de portefeuillehouder brandweer binnen het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de
heer K.J.G. Kats, in het kader van bestuurlijke betrokkenheid de rol van beschermheer van SHBHM op zich te
nemen.

28.03.2013

2013/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK 2e helft 2013
1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de 2e helft van 2013 voor de tijdelijke maatregelen voor het

27.06.2013
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oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK
HM), namelijk;
a. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
b. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;
c. Brandweer: de dekking uit het positieve rekeningresultaat 2012 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(zie beslispunt 2).
2. in te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de brandweer van € 138.600
ten laste van het rekeningresultaat 2012 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (totale kosten 2013
€ 277.200).
2013/A02

Veiligheidsregio/
Politie

2013/A03

Veiligheidsregio/
Politie

2013/B01

Veiligheidsregio

2013/B02

Veiligheidsregio

2013/B03

Veiligheidsregio

2013/B04

Veiligheidsregio

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren/Aanwijzing bedrijfsbrandweer
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het beleid en de procesbeschrijving voor het uitvoeren van artikel 31 van de Wet
Veiligheidsregio’s (aanwijzing bedrijfsbrandweren), zoals verwoord in de notitie Aanwijzing bedrijfsbrandweren
binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden
Landelijk Transitieakkoord Meldkamers (nazending i.v.m. landelijke besluitvorming)
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. op hoofdlijnen in te stemmen met het concept-Transitieakkoord meldkamer van de toekomst, zoals voorgelegd
aan het Veiligheidsberaad d.d. 28 juni 2013;
2. het Dagelijks Bestuur te mandateren om, op basis van de besluitvorming in het Veiligheidsberaad d.d. 28 juni
2013, een definitief besluit te nemen over het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst en de voorzitter te
machtigen het Transitieakkoord te tekenen.
Jaarbericht VRHM 2012
Het Algemeen Bestuur besluit:
De jaarstukken VRHM 2012 en de voorgestelde resultaatbestemmingen vast te leggen.
Financiële verantwoording 2012 meldkamer ambulancezorg
Het Algemeen Bestuur besluit:
De financiële verantwoording 2012 van de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden vast te stellen.
Programmabegroting VRHM 2013 (nazending: informatienotitie zienswijzen)
Het Algemeen Bestuur besluit:
De ontwerp-programmabegroting VRHM 2014 en de meerjarenramingen 2015 tot en met 2017 vast te stellen.
Controleprotocol 2013
Het Algemeen Bestuur besluit:

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013
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Het controleprotocol 2013 vast te stellen.
Organisatieplan regionalisering/invlechting Brandweer Katwijk (nazending: OR-advies over de invlechting van
Katwijk)
Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met het Organisatieplan regionalisering/invlechting van de Brandweer Katwijk.
Startbijdrage (2014) gemeente Katwijk
Het Algemeen Bestuur besluit:
De startbijdrage (in 2014) van gemeente Katwijk voor het verzorgen van de brandweerzorg in gemeente Katwijk
door Brandweer Hollands Midden te bepalen op € 3.070.389.
Werkgeverschap veiligheidsregio’s (nazending)
Verzoek aan AB om een mandaat te verlenen aan het Veiligheidsberaad om afspraken te maken met andere
Veiligheidsregio’s over collectief werkgeverschap, waarbij het volgende model wordt gehanteerd: Veiligheidsregio’s
blijven volger van de cao gemeenten (CAR-UWO) en de bestaande brandweerspecifieke regelingen worden
ondergebracht in een brandweerkamer binnen de VNG.

2013/B05

Veiligheidsregio

2013/B06

Veiligheidsregio

2013/B06a

Veiligheidsregio

2013/A05

Veiligheidsregio/
Politie

Beleidsuitgangspunten jaarwisseling VRHM
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.

14.11.2013

2013/B01

Veiligheidsregio

Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode
Kruis
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In vervolg op de positieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad akkoord te gaan met implementatie van de in
opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen ontwikkelde slachtoffer informatie
systematiek (SIS) in de VRHM;
2. De Coördinerend Functionaris opdracht te geven tot coördinatie van de implementatie van de nieuwe
slachtoffer informatie systematiek per 1 april 2014, waaronder begrepen de uitwerking van:

14.11.2013

•
•
•

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

De bevoegdheid om het SIS op te starten door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en/of de Officier
van Dienst Bevolkingszorg.
De financiering van het SIS bestaande uit € 11.000,-- incidentele kosten en € 18.000,-- structurele kosten (per
jaar)
De aanpassing van het Regionaal Crisisplan
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•

Het onderbrengen van de coördinatie SIS bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.

3. Akkoord te gaan met de inmiddels spoedshalve ambtelijk gedane opzegging van de met het Nederlandse Rode
Kruis gesloten Convenanten Verwanteninformatie en Opvang en Verzorging per 1 januari 2014;
4. De Coördinerend Functionaris te mandateren om afspraken te maken met het Nederlandse Rode Kruis in het
kader van verwanteninformatie ter overbrugging van de periode van 1 januari 2014 tot het moment van
implementatie van het SIS (1 april 2014)
2013/B02

Veiligheidsregio

Professionalisering regionale crisiscommunicatie fase 2
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De kaders en voorstellen uit het bijgevoegde Plan van Aanpak professionalisering regionale crisiscommunicatie,
fase 2 vast te stellen;
2. om de kosten (€ 32.500 op jaarbasis), voortvloeiende uit de voorstellen uit bijgevoegd Plan van Aanpak,
gedurende een periode van drie jaar (2013-2015) te dekken uit het rekeningresultaat 2012 van de
Veiligheidsregio, zoals besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni jl.
3. dat de onder ad 2 bedoelde kosten vanaf 2015 voor rekening komen van de gemeenten, tenzij er wederom een
alternatieve dekking voor wordt gevonden.

14.11.2013

2013/B03

Veiligheidsregio

2e wijziging programmabegroting 2013 VRHM
Het Algemeen Bestuur besluit:
de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde posten te verwerken in de 2e begrotingswijziging 2013 en deze overeenkomstig vast
te stellen.
1. Aanwending van bestemmingsreserves in 2013 volgens het besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2012:
a. doen van uitgaven voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK tot een bedrag van € 277.200 door onttrekking
aan de Reserve Tijdelijke Capaciteit MKB GMK 2013;
b. doen van uitgaven voor nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg tot een bedrag van € 25.000 door
onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom;
c. doen van uitgaven voor professionaliseren crisiscommunicatie (opleiding/training nieuwe piketpools en
piketcoördinatie) tot een bedrag van € 32.500 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking
gemeentelijke kolom;
d. doen van uitgaven voor algemene versterking Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Oranje Kolom tot een
bedrag van € 25.000 door onttrekking aan de Reserve Oranje Kolom Versterking gemeentelijke kolom.
2. Niet begrote aanwending van bestemmingsreserves in 2013:
a. doen van uitgaven voor de inhuur van externe capaciteit en specifieke deskundigheid tot een bedrag van €

14.11.2013
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800.000 door onttrekking aan de Reserve Versnelde organisatieopbouw voor € 400.000 en de Reserve
Kwaliteitsprojecten brandweer voor €400.000;
b. doen van uitgaven voor multidisciplinaire samenwerking tot een bedrag van €205.000 door onttrekking aan
de Reserve Samenwerking loont;
c. doen van uitgaven voor de regionale invulling IM-functies (programma Oranjekolom) tot een bedrag van €
30.450 door onttrekking aan de Reserve BGC;
3. Als gevolg van veranderde wetgeving verlaging van lasten en baten van de ‘blauwe’ en de ‘witte meldkamer
(respectievelijk € 3.705.000 en € 1.950.000).
4. Administratieve aanvulling op de 1e begrotingswijziging 2013 voor onderlinge mutatielasten ten bedrage van
€70.000 op de programma’s brandweer en GHOR.
2013/B04

Veiligheidsregio

2014/1
thema AB

Veiligheidsregio

2014/2
thema AB

Veiligheidsregio/
Politie

2014/3
thema AB

Veiligheidsregio

1e wijziging financiële verordening VRHM (waarderingsgrondslagen)
Het Algemeen Bestuur besluit:
De 1e wijziging van de financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.
Benoeming DB-lid T. Bruinsma
Het Algemeen Bestuur besluit:
met ingang van 1 januari 2014 de heer mr. T.P.J. Bruinsma, waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn,
aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands
Midden.
Benoeming Directeur GMK
Het Algemeen Bestuur besluit:
met ingang van 1 december 2013 de politiechef van de eenheid Den Haag, dhr. P. van Musscher EMPM, te
benoemen tot directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hollands Midden.
Begrotingsuitgangspunten 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. onderstaande begrotingsuitgangspunten vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2015:
a. het hanteren van de algemene begrotingsuitgangspunten voor alle programma’s conform paragraaf C van dit
voorstel;
b. het hanteren van de programma specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf D van dit voorstel;
c. het hanteren van de specifieke begrotingsuitgangspunten conform paragraaf E indien wordt besloten tot
omlegging van de financieringsstromen voor de uitvoering van de GHOR-taken;
d. het in de ontwerp-programmabegroting 2015 vermelden van de risico’s als genoemd in paragraaf 6 van dit
voorstel.

14.11.2013

13.02.2014
(thema AB)

13.02.2014
(thema AB)

13.02.2014
(thema AB)
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2014/4
thema AB

Veiligheidsregio

2. bij de besluitvorming over de Cebeon-voorstellen voor de brandweer in het najaar te bekijken of een verdere
bezuinigingstaakstelling (i.c. indexering 1,4%) mogelijk is.
Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG HM
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen, gelet op de samenhang met de wijzing van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden, van de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden;
2. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden met
ingang van 1 januari 2014 (terugwerkende kracht);
3. de Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de uitoefening van de GHOR-taken in de regio Hollands
Midden met de RDOG d.d. 23 juni 2011
op te zeggen per 1 januari 2014 (met terugwerkende kracht), onder voorbehoud van instemmen van de
gemeentebesturen met de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden en
RDOG Hollands Midden;
4. de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden voor te leggen aan de
gemeentebesturen.

13.02.2014
(thema AB)
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4.
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 27 maart 2014
Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij de ambtelijk secretaris.

Ingekomen stukken
1

2

3

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Inspectie Veiligheid en Justitie – Ministerie van Veiligheid en Justitie
26 februari 2014
Werkprogramma 2014 Inspectie Veiligheid en Justitie
Het werkprogramma 2014 van de Inspectie VenJ is vastgesteld. Relevante
voornemens voor de VRHM zijn ( onderdeel ‘Nederland veiliger’): de
volgende Staat van de rampenbestrijding komt uit in 2016. In opmaat naar de
volgende Staat houdt de Inspectie in 2014 gerichter toezicht op de
achterblijvende regio’s en monitort zij de uitvoering van de aanbevelingen in
de Staat van de rampenbestrijding. Wat betreft de meldkamers doet de
inspectie in 2014 onderzoek of meldkamers tijdens de transitie voldoende
robuust ingericht blijven om hun taken te kunnen uitvoeren.
Ter informatie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Directoraat-Generaal Politie
21 februari 2014
Meldkamer van de toekomst – nulmeting en onderzoek inspecties
Op 16 oktober 2013 is het transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’
gesloten. Ter ondersteuning van de uitvoering van het transitieakkoord gaan
zowel de kwartiermaker als de Inspectie VenJ onderzoek verrichten. De
eerste verricht een nulmeting om de bestuurlijk-juridische, operationele en
financiële situatie in beeld te brengen. De Inspectie VenJ verricht samen met
het Agentschap Telecom onderzoek naar de robuustheid van de bestaande
25 meldkamers (hoe voeren de meldkamers hun taken uit en welke
aandachtspunten zijn er). Het onderzoek van de inspectie gaat in februari van
start, het voornemen is om het onderzoek in september 2014 af te ronden.
Het onderzoek van de kwartiermaker wordt opgestart nadat de
voorbereidingen ervan afgerond zijn.
Ter informatie. De GMK is betrokken bij het onderzoek.
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Directoraat-Generaal Politie
17 februari 2014
Afschrift brief frequentieomstemming C2000 maart 2014
Begin maart 2014 vindt de tweede frequentieomstemming in het C2000netwerk plaats. Het ministerie van VenJ werkt aan het verbeteren van de
dekking in het C2000-netwerk. Daartoe worden 53 dekkingsproblemen
versneld weggewerkt door het bijplaatsen van 65 nieuwe opstelpunten
(project ODIN). Om de nieuwe opstelpunten in gebruik te kunnen nemen is
een frequentieomstemming in het C2000-netwerk noodzakelijk. De laatste
frequentieomstemming wordt voorzien in de maand mei van 2014.
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4

5

Voorstel

:

Ter informatie. Het onderwerp is opgepakt door de GMK.

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

De Nationale ombudsman
16 januari 2014
Waarnemend ombudsman
Op voordracht van de ministerraad is de heer Brenninkmeijer per 1 januari
2014 door de Raad van ministers van de Europese Unie benoemd tot
collegelid van de Europese Rekenkamer. Met ingang van dezelfde datum
heeft de Tweede Kamer de heer mr. F.J.W.M. van Dooren benoemd tot
waarnemend Nationale ombudsman. De heer Van Dooren blijft waarnemend
ombudsman tot het moment dat de Tweede Kamer een nieuwe ombudsman
heeft aangewezen.
Ter informatie.

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Ondernemingsraad Veiligheidsregio Hollands Midden
16 januari 2014
Incompleet uitrukken
Uit onderzoek blijkt dat op verschillende posten binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden bij een prio 1-melding, met toestemming van de
clustercommandant en/of directeur incidentbestrijding, incompleet wordt
uitgerukt met een tankautospuit. De OR verzoekt om het besluit om
incidenteel af te wijken (indien er bij prio 1 geen basisbrandweereenheid ter
plaatse komt) voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de VRHM zodat
hierover een gemotiveerd besluit genomen kan worden.
Ter informatie. Op verzoek van de OR VRHM is de brief over incompleet
uitrukken naar de leden van het Algemeen Bestuur VRHM gestuurd. De
regionaal brandweercommandant zal in de eerstvolgende AB-vergadering (27
maart 2014) een nadere toelichting en reactie geven.

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directoraat-Generaal Politie
8 januari 2014
Gebruik C2000 tijdens NSS
Nederland organiseert op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag een
internationale top over nucleaire beveiliging, de Nucleair Security Summit
2014. Gezien de enorme inzet van met name politie zullen per
veiligheidsregio afspraken gemaakt worden over het vrij maken van
gesprekscapaciteit voor de noodzakelijke politie inzet.
Ter informatie. Met de Veiligheidsregio worden afspraken gemaakt over het
operationeel gebruik van het gemeenschappelijke netwerk en het
daadwerkelijk operationeel monitoren hiervan.

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel:

6

7

Veiligheidsberaad
20 december 2013
Implementatie eindrapport bovenregionaal en factuur
Het Veiligheidsberaad heeft op 15 februari 2013 op hoofdlijnen ingestemd met
de inhoud van het rapport Eenheid in verscheidenheid en op 31 mei 2013 met
het implementatieplan bovenregionaal (unité de doctrine GRIP incl. GRIP rijk,
NCC als rijksloket voor crisisbeheersing, de harmonisatie van de kennis- en
adviesstructuur, crisiscommunicatie). Van twee onderdelen van het
implementatieplan is de financiële bijdrage naar beneden bijgesteld. Dit
betreft het werkbudget voor de onderdelen ‘het bovenregionale team
crisiscommunicatie’ en ‘de opleidingsmodules en voorlichtingsfilm’ waarmee
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8

Voorstel

:

Brief van

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

9

10

11

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

de nieuwe unité de doctrine aan sleutelfunctionarissen in de
rampenbestrijding en crisisbeheersing bekend zal worden gemaakt. Op
verzoek van de veiligheidsregio’s is de crisis communicatiepool compacter
gemaakt dan aanvankelijk beoogd. Voor de voorlichtingsfilm is subsidie
ontvangen van het ministerie van VenJ. De Veiligheidsregio’s worden begin
2014 geïnformeerd over de onderdelen van het implementatieplan die op
2014 betrekking hebben en voor rekening van de regio’s komen.
Ter informatie. De implementatie is opgepakt door de multi-werkgroepen
MDOP en MDCOM (zie ook de werkplannen 2014).
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
Ministerie van Veiligheid en Justitie
19 december 2013
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr. 34
ste
Aanbieding van het 34 Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Uit het
beeld blijkt dat het dreigingsniveau ‘substanieel’ gehandhaafd blijft. Dit houdt
in dat de kans op een terroristische aanslag tegen (belangen van) Nederland
reëel is.
Ter informatie.
Het Nederlandse Rode Kruis
19 december 2013
Overbruggingsregeling Samenwerkingsovereenkomst Opvang & Verzorging
Schriftelijke bevestiging van het verzoek van het bestuur VRHM om de
huidige samenwerkingsovereenkomst Opvang en Verzorging niet te
beëindigen maar maandelijks stilzwijgend te verlengen met een periode van
nogmaals één maand. Reden voor de overbruggingsregeling is om langer de
gelegenheid te hebben vraag en aanbod scherper op elkaar af te stemmen
wat betreft de ondersteuning van het Rode Kruis aan de gemeenten in
Hollands Midden bij de processen Bevolkingszorg.
Ter informatie.
Veiligheidsregio Utrecht
16 december 2013
Voorzitterschap Veiligheidsregio Utrecht
De heer Wolfsen heeft op 19 december 2013 afscheid genomen als
burgemeester van de gemeente Utrecht. Op 2 januari 2014 wordt de heer
Van Zanen als nieuwe burgemeester van Utrecht geïnstalleerd,. Totdat de
heer Van Zanen bij Koninklijk Besluit benoemd is als voorzitter van de VRU,
zal de heer Bolsius, burgemeester van de gemeente Amersfoort, op grond
van artikel 11 lid 3 Wvr de voorzittersrol uitoefenen.
Ter informatie.
Agentschap van de Generale Thesaurie – Ministerie van Financiën
10 december 2013
Rekening-courant overeenkomst met de Staat der Nederlanden
Aanbieding van de rekening-courantovereenkomst tussen de VRHM en de Staat
der Nederlanden. Samen met de ‘Regeling schatkistbankieren decentrale
overheden’ regelt deze overeenkomst de praktische zaken rondom het
schatkistbankieren. In het ‘Wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren’ is geregeld
dat de overeenkomst van rechtswege tot stand komt. De overeenkomst hoeft
dan ook niet ondertekend of teruggestuurd te worden. Zodra de ingangsdatum
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13

14

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van

:

Datum
:
Onderwerp
:
Korte inhoud :

15

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

van het wetsvoorstel bekend is, en de verplichting om te beginnen met
schatkistbankieren, krijgen alle contactpersonen daarover bericht.
Ter informatie. Bericht is opgepakt door de concerncontroller.
Provincie Zuid-Holland
10 december 2013
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op 8 januari in het provinciehuis in
Den Haag. De nieuwe Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, geeft
een nieuwjaarstoespraak.
Ter informatie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
9 december 2013
Bekendmaking kwartiermaker LMO
Op 16 oktober 2013 is het transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’
ondertekend. Met ingang van 2014 is mevrouw J.M. (Jill) Wilkinson
aangesteld als kwartiermaker LMO en belast met de realisatie van de
landelijke meldkamer. Mevrouw Wilkinson zal zorgdragen voor de transitie
van 22 meldkamer naar één landelijke meldkamerorganisatie met 10 locaties.
Ze heeft daarbij tevens de taak om zorg te dragen voor het going concern en
het beheer van de huidige meldkamers. De kwartiermakersorganisatie wordt
beheersmatig ondergebracht bij de Nationale politie.
Ter informatie.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
Ministerie van Veiligheid en Justitie
25 november 2013
BDuR-circulaire december 2013
Aanbieding van de circulaire voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
(BDuR) voor het begrotingsjaar 2014 met informatie over de definitieve bijdrage
voor het jaar 2014 voor de VRHM, het meerjarenperspectief en relevante
ontwikkelingen. Het voornemen is om in 2014 een herijkingsonderzoek te
houden naar de twee geldstromen (subcluster Brandweer en Rampenbestrijding
in het gemeentefonds en de BDuR) voor de uitgaven op het terrein van
brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De ministeries van
BZK en VenJ laten de herijking van beide geldstromen in één onderzoek
uitvoeren. De Veiligheidsregio’s worden bij de begeleiding van het onderzoek
betrokken. De uitkomst van het onderzoek voor het subcluster Brandweer en
Rampenbestrijding is voorzien in de meicirculaire 2015 gemeentefonds en voor
de BDuR in de BDuR-circulaire juni 2015. Voor zowel het subcluster Brandweer
en Ramenbestrijding in het gemeentefonds als voor de BDuR zal dan met
ingang van 2016 herverdeling kunnen worden doorgevoerd.
Ter informatie. Bericht is doorgestuurd naar de concerncontroller.
Het Nederlandse Rode Kruis
21 november 2013
Verlenging overeenkomst Verwanteninformatie
Schriftelijke bevestiging van het verzoek van het bestuur VRHM om de
bestaande overeenkomst Verwanteninformatie te verlengen. Voor het jaar
2014 wordt in eerste instantie gefactureerd voor de periode 1 januari 2104 tot
1 april 2014. Reden voor de verlenging is om langer de gelegenheid te
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Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :

Voorstel

:

hebben vraag en aanbod scherper op elkaar af te stemmen wat betreft de
ondersteuning van het Rode Kruis aan de gemeenten in Hollands Midden bij
de processen Bevolkingszorg.
Ter informatie.
Minster van Veiligheid en Justitie
7 januari 2014 (per email)
Benoeming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden bij
Koninklijk Besluit
Op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie is de heer Lenferink,
burgemeester Leiden bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. Het besluit treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst en werkt terug met ingang van 1 januari 2013.
Ter informatie.

Uitgaande stukken
1

2

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :

Voorstel

:

Veiligheidsregio Hollands Midden
11 maart 2014
Reactie conceptadvies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden
Reactie van de VRHM op de ontvangen brief en het concept-eindadvies van
de bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.
Aangegeven is dat de VRHM in de toekomst graag betrokken blijft bij de
verdere besluitvorming in het kader van het Deltaprogramma
Ter informatie. Het concept-eindadvies wordt meegenomen in de planvorming
rond dit onderwerp door de afdeling Multi plannen en procedures.
Veiligheidsregio Hollands Midden
30 januari 2014
Reactie van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op
het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018
Reactie van het Dagelijks Bestuur VRHM op het voorstel van de door het
bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
van gemeenten in de regio Hollands Midden (Commissie Strijk) aan de
gemeenschappelijke regelingen om een taakstelling voor 2015 ten opzichte
van 2014 van 5,31% te realiseren. Voor de jaren daarna zou rekening
gehouden moeten worden met krimpende budgetten, mogelijk oplopend tot
14,28% in 2018.Tot voor kort was de Brandweer Hollands Midden uitgesloten
van deze generieke kortingen op de gemeenschappelijke regelingen. Met
voorliggend voorstel is die uitzondering komen te vervallen.
Ter informatie. De reactie van het Dagelijks Bestuur VRHM is behandeld in de
vergadering van het Dagelijks Bestuur VRHM van 30 januari 2014 en wordt
verwerkt in de begrotingsuitgangspunten voor 2015-2018. De
begrotingsuitgangspunten zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de
vergadering van 13 februari 2014.
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6.

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Terugkoppeling
Veiligheidsberaad

Opgesteld door:

P. Kessels (VB)

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

27 maart 2014

6.

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Informatief

Datum:

-

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Op 14 februari jl. heeft een vergadering plaatsgevonden van het landelijke Veiligheidsberaad en
IFV. Het concept-verslag van deze vergadering is bijgevoegd. In de AB-vergadering zal de
voorzitter een mondelinge toelichting geven.
De resterende vergaderdata voor het Veiligheidsberaad (tevens Algemeen Bestuur IFV) in 2014
zijn:
16 mei
27 juni (reservedatum)
26 september
28 november

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
1. Agenda Veiligheidsberaad d.d. 14 februari 2014.
2. Concept-verslag Veiligheidsberaad d.d. 14 februari 2014.

Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl
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Instituut Fysieke Veiligheid
Aan

Doorkiesnummer Locatie

Veiligheidsberaad / AB IFV

026 – 3552499

Postillion Hotel Bunnik
Kosterijland 8
3981 AJ Bunnik

Van

Datum

DB Veiligheidsberaad / DB IFV

Vrijdag 14 februari 2014, 10.00 – 13.00 uur

AGENDA

Ag.

Onderwerp

Portefeuillehouder

Mondeling /

Bestuurlijk

Bijlage

Besluit door

1

Opening

2

Vaststelling Verslag 13 december 2013

3

Ingekomen en uitgaande stukken

4

LCMS (besluitvormend)

H.J.J. Lenferink

Bijlagen

5

Terugkoppeling uit de adviescommissies

DB VB

Bijlagen

Bijlagen
AB IFV

11.15 – 11.45 Themasessie
De Commandant der Strijdkrachten, de heer Middendorp en de Secretaris-Generaal Defensie, de heer
Akerboom geven een toelichting op het project Versterking Civiel-Militaire Samenwerking (VCMS)
Besluitvormend
6

Quick scan samenwerking veiligheidsregio’s –
Defensie

A.S. Scholten

Bijlagen

VB

7

Werkplan IFV: jaarplan en begroting 2014

DB IFV

Bijlagen

AB IFV

8

Agenda van de veiligheidsregio’s

A.S. Scholten

Bijlagen

VB/AB IFV

A.S. Scholten

Bijlagen

VB

Meningvormend
9

Voorwaartse agenda VB, VenJ en VNG

Hamerstuk
10

Jaarplan GMS 2014

H.J.J. Lenferink

Bijlagen

VB

11

Voortgang brandweerkamer

J.C.G.M. Berends
G. Faber

Bijlagen

VB

Kennisgeving
12

Crisiscommunicatiepool

P.M. Bruinooge

Bijlage

VB/AB IFV

13

Portefeuilleverdeling DB veiligheidsberaad/AB
IFV

DB VB/ IFV

Bijlage

VB/AB IFV

Instituut Fysieke Veiligheid

Aan:

Veiligheidsberaad / AB IFV

Doorkiesnummer:

026-355.24.99

Datum:

Datum poststempel

Van:

Onderwerp:

Locatie:

Bureau Veiligheidsberaad / IFV

Verslag vergadering Veiligheids- Postillion, Bunnik
(10.00 - 13.00 uur)
beraad/AB IFV d.d. 14 februari
2014

CONCEPT VERSLAG
Aanwezigen: mevrouw G.H. Faber (voorzitter), de heer L.C. Zaal (secretaris), de heer A. Aboutaleb,
de heer Ch.B. Aptroot, de heer C. Bijl, de heer J.C.G.M. Berends, de heer A.A.M. Brok, de heer
H.M.F. Bruls, de heer F.J.M. Crone, de heer G.J. de Graaf, de heer H.A.G. Hellegers, mevrouw A.
Jorritsma, de heer H.J.J. Lenferink, de heer H.J. Meijer, de heer P.G.A. Noordanus, de heer B.B.
Schneiders, de heer A.S. Scholten, de heer R.L. Vreeman, de heer J.H.C. van Zanen.
Afwezig met kennisgeving of met vervanging: de heer J.J. van Aartsen, de heer P.M. Bruinooge, de
heer O. Hoes, de heer E.E. van der Laan, de heer A.G.J.M. Rombouts, de heer H.W.M. Schoof.
Ambtelijk aanwezig: de heer Th.P.L. Bot (NCTV), de heer K.N.H. Dekker (LOCGS), de heer H. van
Essen (Nationale Politie), mevrouw R. Hartkamp (IFV), de heer K. Huijben (IFV), mevrouw M. Jacobs
(IFV), de heer S. Wevers (RBC).
Genodigden: de heer E.S.M. Akerboom (SG Ministerie van Defensie) en de heer T. Middendorp
(Commandant der Strijdkrachten).
Notulist: de heer A.B. van der Kooij.
algemeen
01. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Geke Faber opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen en de vervangers
en nieuwe deelnemers in het bijzonder. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
02. Vaststelling verslag Veiligheidsberaad 13 december 2013
Inhoudelijk is er vanuit de vergadering geen commentaar op het verslag van het Veiligheidsberaad
(VB) d.d. 13 december 2013. Tekstueel dient op pagina 1 bij het onderdeel 'ambtelijk aanwezig' de
heer P.T. Gelton (VenJ) te worden toegevoegd en met die aanpassing stelt de voorzitter het verslag
vast.
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03. Ingekomen en uitgaande stukken
Met betrekking tot het overzicht ingekomen en uitgaande stukken zijn er geen vragen of opmerkingen.
Add. Themasessie Versterking Civiel-Militaire Samenwerking (VCMS)
De heer Akerboom geeft aan kennis te hebben genomen van de quickscan en constateerde met
genoegen de positieve benadering ten aanzien van de civiel-militaire samenwerking. Gesignaleerde
sentimenten over het te nadrukkelijk aandringen van defensiezijde op samenwerking alsmede de
angst voor kosten die Defensie mogelijk gaat doorbelasten, spreekt hij met kracht tegen. Graag
versterkt Defensie de civiel-militaire samenwerking met daarbij complementariteit als richtsnoer en als
basis de gedachte: kennen en gekend worden.
De heer Middendorp verwijst naar de zware taak die rust op de schouders van de voorzitters
veiligheidsregio (VR) bij grootschalige incidenten, maatschappelijke ontwrichting en chaos. Tijdens de
vele missies die Defensie inmiddels heeft volbracht, werd grote ervaring opgedaan in en met
crisisomstandigheden.
Met een goede civiel-militaire samenwerking komt een groot scala aan ondersteunende middelen en
kennis beschikbaar ten bate van de Nederlandse burger. Thans is het zaak om goede afspraken te
maken over de terreinen van samenwerking en inzet zodat mensen en middelen optimaal benut
kunnen worden.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
• Alle samenwerking ressorteert altijd onder civiel gezag;
• Defensie stelt capaciteit, menskracht en materieel ter beschikking;
• De inzet van Defensie moet complementair zijn, geen duplicering van diensten en middelen;
• De veiligheidsregio's moeten kunnen rekenen op hetgeen Defensie aanbiedt.
Op diverse vlakken is Defensie al structureel partner in het civiele veiligheidsdomein: grensbewaking,
beveiliging waardetransporten DNB, beveiliging Koninklijk Huis, kustbewaking, luchtruimbewaking,
search-and-rescuediensten, antiterrorisme-eenheden, explosieven opruimingsdienst evenals diverse
taken in het Caribische gebied. Verder wordt er aan gemeenten steun en bijstand verleend conform
de eerder gemaakte afspraken op basis van het project ICMS.
De vertegenwoordiging van Defensie in de regio's is volop in ontwikkeling; een goede invulling van de
positie van de Veiligheidsofficier vergemakkelijkt de samenwerking. Na ICMS zijn er al diverse
convenanten uitgewerkt. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals het ontdekken van drugs, wapens,
verborgen ruimtes en aanverwant.
Naast 'capaciteiten' zijn er tal van terreinen waarop Defensie en VR's hun samenwerking kunnen
uitbreiden:
• Opleiden
• Trainen en oefeningen
• Kennis delen
• Onderzoek en experimenten
• Uitbouwen rol Veiligheidsofficier
• Uitwisselen van personeel (verschillen overbruggen, vooroordelen wegnemen)
De heer Middendorp beklemtoont dat de 'vraag' steeds leidend dient te zijn. Bestuurders moeten
aangeven waar mogelijkheden voor samenwerking en intensivering liggen.
Portefeuillehouder Scholten vult aan dat recent is afgesproken om een vertegenwoordiger van
Defensie toe te voegen aan de BAC Crisisbeheersing. In het verlengde zou Defensie, net als de
Nationale Politie, uitgenodigd kunnen worden voor het Veiligheidsberaad (VB). Defensie heeft tal van
mogelijkheden om de VR's te ondersteunen, maar die zijn lang niet altijd bekend bij de bestuurders.
Voor de VR's moet duidelijk worden wat de actuele 'catalogus' van Defensie kan bieden aan
ondersteuning, zowel materieel als qua deskundigheid.
Vanuit de vergadering worden de volgende aandachtspunten ingebracht en/of opmerkingen gemaakt.
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• Concentreren op een praktische invulling van de samenwerking; geen nieuwe protocollen en
convenanten.
• Aandacht voor de rol van de OVR; een goede en bestendige invulling dient centraal te staan.
• Specifieke scenario's ontwikkelen voor overstromingsgebieden; grote delen van Nederland liggen
onder NAP en/of worden door rivieren doorkruist.
• Aandacht voor noodcommunicatie; op de meeste plaatsen in Nederland liggen telecomkabels
ondergronds met alle risico's van dien (bv. bij overstromingen).
• Samenwerking bij grootschalige evenementen is een prima manier om elkaar beter te leren kennen.
• Gezamenlijk zo efficiënt en zuinig mogelijk omgaan met maatschappelijke middelen en wellicht
samenwerken bij aanschaffingen en aanbestedingen.
• Palet aan mogelijkheden vooral systematisch in kaart brengen; zo mogelijk één loketfaciliteit.
• Ondersteuning en samenwerking niet alleen focussen op materieel, maar ook op ‘denkkracht en
scenariodenken’.
• Met Defensie, politie en VR's een werkgroepje instellen om met name operationeel na te denken
over de mogelijkheden tot samenwerking.
• Voor nieuwe burgemeesters de kennismaking met Defensie onderdeel maken van het
inwerkprogramma.
De heer Middendorp is blij met de positieve woorden vanuit het VB, met de nuttige suggesties en de
constatering dat de samenwerking al aanzienlijk is verbeterd tijdens de voorbije jaren. Vooral het
omgaan met en anticiperen op uiteenlopende veiligheidsscenario's (o.m. via 'serious gaming') biedt
interessante mogelijkheden. Multidisciplinaire insteek bij het trainen op specifieke omstandigheden is
van groot belang (chemische en nucleaire crises, chaos in openbare ruimtes, stationsgebouwen e.a.).
De oefenlocatie van Defensie in Vught biedt daartoe zeer concrete en realistische mogelijkheden.
Portefeuillehouder Scholten benadrukt het belang van de uitgestoken hand van Defensie en deze aan
te grijpen om gezamenlijk te bezien op welke wijze Defensie – zowel in de koude als in de warme fase
– partner van de VR's kan zijn of worden. Hij constateert dat diverse VR's zich voor pilots aanbieden.
Hij zal op pragmatische wijze nagaan hoe (de samenwerking met) Defensie het beste kan beklijven bij
alle VR's; bottom-up, dus geen zware convenanten en veel papier.
Samenvattend dankt de voorzitter de vertegenwoordigers van Defensie voor hun inbreng en zij
concludeert dat de gemaakte quickscan kan worden vastgesteld en dat verdere afspraken gemaakt
zullen worden op basis van voorstellen die de portefeuillehouder zal voorbereiden.
besluitvormend
04. LCMS (besluitvormend AB IFV)
Voor achtergronden en toelichting verwijst de voorzitter naar de oplegnotities 4a en 4b, beide d.d.
14 februari 2014 en deel uitmakend van de vergaderstukken.
In kort bestek memoreert portefeuillehouder Lenferink de volgende elementen en aandachtspunten.
• LCMS is uitgegroeid tot de belangrijkste (communicatie)standaard in Nederland.
• Een nieuwe aanbesteding zou leiden tot allerlei transitieproblemen en bijzonder veel energie en
‘veranderkracht’ vergen.
• Inmiddels toonde het duediligence-onderzoek aan dat de overname van LCMS veel gunstiger is dan
een nieuwe aanbesteding. Wel is vastgesteld dat de terugverdientermijn niet vijf maar zes jaar zal
beslaan.
• Weliswaar behoort de systeemarchitectuur van LCMS tot een oudere generatie, maar is juist daarom
zeer stabiel en betrouwbaar. Er is veel doorontwikkeling mogelijk en het ligt al op de plank bij de
huidige eigenaar (Multioperations/HDS) en het systeem wordt (bijna) onbeperkt opschaalbaar.
Vanuit de vergadering komen de volgende vragen en reacties.
• Welke zijn de transitiekosten bij de overgang van LCMS naar het IFV?
• Welke maatregelen zijn getroffen om het behoud van essentieel personeel zeker te stellen?
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• Is de huidige versie van LCMS geschikt om te worden doorontwikkeld naar een versie 2.0?
• Waarom wordt 2.0 niet aangegrepen om opnieuw aan te besteden?
• Wat is het toekomstperspectief van LCMS op middellange en lange termijn?
• Wat zijn de gedachten over de kritiekpunten en opmerkingen van het bureau Inspeared?
• Dient het besluit over LCMS voorgelegd te worden aan de regionale veiligheidsbesturen?
• Welke stappen worden er ondernomen om kennis, ervaring en bijzondere expertise ten aanzien van
LCMS te kunnen vasthouden en doorontwikkelen?
In zijn reactie geeft portefeuillehouder Lenferink aan dat transitiekosten deel uitmaken van de
begroting. Met de technisch verantwoordelijke grondlegger van LCMS is contractueel vastgelegd dat
hij het IFV ondersteunt bij overdracht, implementatie en doorontwikkeling. Aan kernleden van de
formatie bij Multioperations/HDS (MO/HDS) wordt een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden
geboden (incl. arbeidsmarkttoelage). Ten aanzien van de ‘eisen 2.0’ is het van groot belang te weten
dat MO/HDS zeer veel verbeteringen en doorontwikkelingen op de plank heeft liggen. Op basis van
dergelijke modificaties kan ruim worden voldaan aan het niveau 2.0.
Qua middellange en lange termijn wordt LCMS gezien als een van de basisvoorzieningen die door het
Rijk ter beschikking gesteld zullen worden aan veiligheidsinstanties en organisaties.
Het rapport van Inspeared bevat erg veel nuanceringen. De D-classificatie is niet onlogisch; alle grote
applicaties in de wereld zitten op dat niveau en de kwaliteit is erg degelijk. Natuurlijk is upgrading
mogelijk. De kritiek van Inspeared betreft vooral het niet op orde zijn van de documentatie. Die wordt
op orde gebracht en de kosten zijn meegenomen in de begroting.
Het besluit tot aankoop ligt niet bij de regionale veiligheidsbesturen maar bij het AB IFV; de
bestuurders besluiten dus zelf en behoeven geen machtiging vanuit de VR's. Ten aanzien van de
gevraagde vertrouwelijkheid is het wenselijk dat, voorafgaand aan het definitieve besluit,
bedrijfsgegevens niet op straat komen te liggen. Via de e-mail zal het VB geïnformeerd worden over
de vertrouwelijkheid van stukken.
De doorontwikkeling van LCMS zal voortvarend aangepakt worden; veel hoogwaardig materiaal ligt al
op de plank bij MO/HDS, waaronder de mobiele variant van LCMS. De kosten van doorontwikkeling
zijn opgenomen in de begroting en leiden niet tot doorbelasting aan de VR's.
Naast de inbreng in eerste termijn benadrukken enkele leden (nogmaals) belangrijke
aandachtspunten en thema's.
De heer Hellegers geeft aan dat de VR Brabant-Noord forse twijfels heeft over de haalbaarheid van
doorontwikkelingen en de bestendigheid van LCMS (in eigen beheer) op langere termijn.
De heer Aboutaleb onderstreept de lastige elementen van dit dossier met als kernpunt het gegeven
dat een openbaar lichaam gaat optreden als eigenaar van een onderneming. Desondanks is zijn VR
van mening dat de voorgestelde stappen noodzakelijk zijn en daarom stemt men in met het besluit.
De heer Aptroot heeft geen goed gevoel bij de gepresenteerde oplossing. Vooral de hoge mate van
vertrouwelijkheid roept vragen op binnen zijn VR; is er dan echt geen bedrijf dat MO/HDS wil
overnemen?
Mevrouw Jorritsma onderstreept de waarde van LCMS. Het functioneert goed, de gebruikers zijn
tevreden en de vooruitzichten zijn gunstig. Een markttransactie zou alleen maar duurder uitwerken
voor de betrokken overheden. De heer Crone schaart zich achter de woorden van mevrouw Jorritsma.
Besluit: Voorzitter Faber dankt de leden voor hun inbreng en concludeert dat de vergadering, met
inachtneming van de gemaakte opmerkingen en geuite reserves, kan instemmen met het gevraagde
besluit. Aansluitend stelt zij vast dat hiermee het AB IFV tevens het Veiligheidsberaad informeert over
het genomen besluit. Via de e-mail zullen de leden geïnformeerd worden over de vertrouwelijkheid
van stukken.
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algemeen
05. Terugkoppeling uit de adviescommissies
Met betrekking tot het bij de vergaderstukken gevoegde overzicht zijn er geen vragen of opmerkingen
over de terugkoppeling en de daarin opgenomen informatie over actualiteiten.
besluitvormend
06. Quickscan samenwerking veiligheidsregio's en Defensie (besluitvormend VB)
Zie de conclusie van de voorzitter (laatste alinea) bij agendapunt Additioneel/VCMS.
07. Werkplan IFV; jaarplan en begroting 2014 (besluitvormend AB IFV)
De voorzitter geeft aan dat het werkplan is opgesteld naar aanleiding van de eerdere bespreking van
het IFV jaarplan en de bijbehorende begroting.
Vanuit de vergadering komen de volgende reacties, opmerkingen en/of vragen.
De heer Aboutaleb vindt de voorgestelde aanpak te veel kolomgericht; een integrale aanpak verdient
de voorkeur. Hij is sceptisch over het voorstel onder Ad. 3 van de oplegnotitie; het ‘leuren’ om
suggesties vanuit de regio moet vermeden worden. Ook het op de plank leggen van geld heeft geen
zin. Het is beter de begroting naar beneden bij te stellen. Veertien formatieplaatsen voor
bestuursondersteuning lijkt te veel van het goede. Ook is niet duidelijk hoe er voorzien wordt in de
ondersteuning van de directeuren VR. Er dient kritisch gekeken te worden naar het budget en naar de
besteding van 500.000 euro incidentele uitgaven (Ad. 6 van de oplegnotitie). Met inachtneming van de
gemaakte opmerkingen kan de heer Aboutaleb instemmen met het voorstel.
De heer Schneiders vraagt of uitgaven uit het werkbudget van 500.000 euro steeds voorafgegaan
zullen worden door een (project)voorstel. Tevens vraagt hij het bestuur om kritisch te kijken naar de
begroting van 2,2 miljoen euro voor ondersteuning; wanneer dit vooral gaat over
bestuursondersteuning, moet het echt ‘een tandje minder’.
Mevrouw Jorritsma mist in de voorstellen de nodige transparantie evenals een heldere onderbouwing
van de bedrijfsvoeringparagraaf. Ook vraagt zij zich af of, in het kader van de ZBO-status van het IFV,
de gemeenten geen financieel risico lopen.
De heer De Graaf maakt een kanttekening bij onderdeel Ad. 5 "GROOTER". Als eerder aangegeven is
Amsterdam-Amstelland daar niet voor. Ten aanzien van het werkbudget verzoekt hij het bestuur om
vooral vraaggestuurd te werken: alleen dat doen waar behoefte aan is.
De heer Meijer onderstreept het belang van integrale aanpak en oplossingen; dus niet kolomsgewijs.
Ook mist hij een bedrijfsvoeringparagraaf en ziet hij graag dat toekomstige jaarplannen tijdig
voorgelegd worden.
Naast de reeds gemaakte (kritische) opmerkingen over het werkbudget, drukt de heer Bruls het
bestuur op het hart om te waken voor situaties en/of projecten waarbij er uiteindelijk toch rekeningen
neergelegd moeten worden bij de regio's. De heer Hellegers sluit zich aan bij de woorden van de heer
Bruls; nieuwe projecten moeten eerst voorgelegd worden aan het AB en er moet rekening gehouden
worden met de financiële positie van de VR's.
De heer Aptroot onderschrijft de gemaakte opmerkingen over diverse begrotingsposten. De
inzichtelijkheid moet beter en een risicoparagraaf ontbreekt. Graag ziet hij een onderbouwing ten
aanzien van de ondersteuningsformatie alsmede voorstellen om tot afslanking te komen. Incidentele
uitgaven kunnen wat hem betreft alleen op basis van projectvoorstellen.
De heer Crone herhaalt zijn eerdere opmerking dat het IFV zo snel mogelijk moet gaan werken
volgens een normaal gebruikelijke beleid/product-cyclus. Hij verzoekt het bestuur om rekening te
houden met de zeswekentermijn die nodig is voor de zienswijzereactie van de VR's. Hij kan niet
akkoord gaan met 500.000 euro voor incidentele projecten. Het is een te groot bedrag om carte
blanche voor te geven.
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In haar antwoord stipt de voorzitter, aangevuld door de heer Zaal, de volgende punten aan.
• Het voorstel betreft het eerste werkplan van het IFV; de processen zullen natuurlijk gestroomlijnd en
geoptimaliseerd worden.
• Het is niet de bedoeling van het DB om geld op de plank te leggen. Het bestuur zal steeds kritisch
kijken naar (aan)besteding(en).
• De ondersteuning zal inderdaad meer 'multi' en minder kolomsgewijs georganiseerd en aangestuurd
moeten worden. Dat proces moet echter wel de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
• Bedrijfsvoering en risicoanalyse zijn belangrijke zaken die natuurlijk meegenomen worden in het
'vervolmakingsproces'.
• Ten aanzien van het incidentele werkbudget memoreert de voorzitter de soms moeizame gang van
zaken in de voorbije jaren. Het is ondoenlijk om telkens ‘met de pet rond te moeten gaan’ in de VR's.
• Het bestuur zal alleen aan de slag gaan met activiteiten en/of projecten waar geld tegenover staat.
Op hoofdlijn zijn er drie geldstromen: Rijk, regio en diversen. Tijdens de volgende vergadering zal de
heer Zaal een en ander inzichtelijk maken met een presentatie.
• Het IFV heeft van het Rijk een bezuinigingstaakstelling gekregen van ruim 10%.
• De integratieslag met betrekking tot de overhead (ondersteuning) is nog niet klaar. Qua
ondersteuning is de formatie al teruggebracht van 19 fte naar 14 fte.
• Er mag niet worden vergeten dat het IFV een belangrijke onderwijstaak heeft; de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden vereisen een forse inspanning qua ondersteuning (denk aan de inzet
van de vele gastdocenten). Daarnaast gaat het over ondersteuning van alle beleidsterreinen, van alle
overleggen evenals de contacten en afstemming met alle betrokken instanties en organisaties; er
moet veel werk verzet worden.
Vervolgens wisselt de vergadering van gedachten over hoe – voor 2014 – omgegaan moet worden
met het gevraagde werkbudget 'incidenteel' à 500.000 euro. De vergadering is van mening dat het
bedrag naar beneden bijgesteld dient te worden en dat activiteiten en projecten altijd eerst gemeld
moeten worden aan de voorzitters VR's; met andere woorden: geen autonome besluiten. Na enige
discussie blijkt dat de vergadering kan instemmen met een werkbudget van 250.000 euro.
Besluit: De vergadering gehoord hebbende, stelt de voorzitter vast dat, met inachtneming van de
gemaakte opmerkingen, de vergadering met de punten Ad. 1 t/m Ad. 5 ongewijzigd kan instemmen,
dat het werkbudget 'incidenteel' wordt vastgesteld op 250.000 euro, dat alle afspraken gelden voor
2014 en dat activiteiten en projecten altijd vooraf gemeld zullen worden aan de leden van het VB. De
heer Zaal zal tijdens de volgende vergadering een presentatie geven over de in's en out's van de
begroting.
08. Agenda van de veiligheidsregio's (besluitvormend VB/AB IFV)
Portefeuillehouder Scholten licht toe dat er bij de kolommen is geïnventariseerd welke thema's (incl.
Hoekstra) zij belangrijk vinden voor de gezamenlijke agenda van de VR's. Daarnaast hebben de
directeuren VR een zeer gedegen en uitgebreid advies uitgebracht. Thans is de vraag of het AB kan
instemmen met de voorgestelde conceptagenda.
Vanuit de vergadering komen de volgende reacties, opmerkingen en aanvullingen.
• Ten aanzien van de brandweerzorg is onvoldoende gekeken naar de toekomstvisie die de
brandweer zelf heeft ontwikkeld (preventieve strategie en benadering).
• Ten aanzien van het thema omgevingsrecht/omgevingswet moet de agenda van de VR's een
verbinding maken met hetgeen er speelt bij de RUD's, de brandweer en de VR's.
• Voor alle kolommen moet de nadruk liggen op risicopreventie en risicobeheersing.
• Aandacht is gewenst voor het trainen van alle betrokkenen als het gaat om nieuwe aanpak en
werkwijze.
• De vier randvoorwaarden (oplegnotitie pag. 2) mogen niet beletten om direct aan de slag te gaan
met de zeven geformuleerde thema's.
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• De VR's dienen nadrukkelijk betrokken te worden bij de implementatie van de gezamenlijke agenda.
• Aandacht concentreren op preventieve trajecten en vooral in samenwerking met andere
veiligheidspartners zoals de politie.
• Niet sturen op prestaties maar sturen op resultaat.
• Het element van de zelfredzaamheid verdient meer aandacht, het wordt (nog) onvoldoende
benoemd in de agenda.
• Aandacht voor inconsistentie in enkele passages van de agenda over de positie van de
gemeenteraden.
• De VR's zelf moeten een geschikt format vinden om de raden te informeren.
• De politie wil voluit meewerken aan de gezamenlijke agenda en aan de voorzijde betrokken worden
bij de uitwerking van plannen en activiteiten.
• De primaire verantwoordelijkheid dient bij de VR's te liggen; een versterking van de positie van het
VB is daarbij niet aan de orde.
• Ten aanzien van de wettelijke verankering van de positie van de directeuren VR zijn diverse leden
van mening dat het een zaak betreft die niet landelijk maar in de regio's zelf geregeld moet worden.
Portefeuillehouder Scholten memoreert dat de commissie Hoekstra het VB heeft geadviseerd om de
doorontwikkeling van de VR's te agenderen. Daarbij zal de focus gericht zijn op: integraliteit,
vernieuwing, risicogerichtheid en een multi-benadering. Met VenJ zal besproken worden hoe er
gekomen kan worden tot het 'afrekenen' op basis van resultaten en niet op basis van normen,
opkomsttijden en aanverwant. De in de agenda geformuleerde thema's zijn niet gebonden aan
randvoorwaarden, maar kunnen zo mogelijk parallel worden ontwikkeld. Het thema van het
omgevingsrecht zal meegenomen worden in de voorwaartse agenda. Nagedacht moet worden over
het uit elkaar groeien van gemeenteraden en VR's; een ‘hullie–zullie’-cultuur is in niemands voordeel.
Over de positie van de directeuren VR, lopen de meningen uiteen. De landelijke verscheidenheid aan
modellen en invulling is groot en materieel functioneert de huidige situatie goed. In ieder geval zijn
mandaten altijd een lokale aangelegenheid.
Besloten wordt om het onderwerp te schrappen in de gezamenlijke agenda. Wel blijft het een
onderwerp van bespreking in het kader van de z.g. voorwaartse agenda van VB, VenJ en VNG.
De voorzitter vat samen dat verlengd lokaal bestuur leidend is. Doorzettingsmacht vanuit het VB is
niet aan de orde. Steeds zal gezocht moeten worden naar een goed evenwicht tussen hetgeen er bij
de departementen leeft, de (gezamenlijke) agenda van het VB en de positie van de VR's. Ten aanzien
van de gezamenlijke agenda zal het bestuur implementatievoorstellen uitwerken en voorleggen aan
het VB. Ten aanzien van de positie van de directeuren zal in de Voorwaartse Agenda worden
meegenomen dat in de wet moet worden opgenomen “dat er een directeur is in ieder veiligheidsregio”.
Geen specificaties opnemen ten aanzien van taken, inbedding en/of bevoegdheden.
meningvormend
09. Voorwaartse agenda VB, VenJ, VNG (meningvormend VB)
De voorzitter licht toe dat de voorwaartse agenda een duidelijk strategische en/of
wetgevingsgeoriënteerde (bv. omgevingsrecht) meerwaarde dient te hebben. Zij stelt voor om nu eerst
de thematiek te verkennen met het ministerie en vervolgens aan het VB een definitieve agenda voor
te leggen.
De vergadering kan zich vinden in de voorgestelde gang van zaken.
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hamerstuk
10. Jaarplan GMS 2014 (hamerstuk VB)
De heer Van Essen geeft aan dat in de laatste alinea van de oplegnotitie staat dat het beheer van
GMS halverwege 2014 overgaat naar de LMO. Dat is inderdaad de inzet, maar de landelijke
kwartiermaker kan dit nog niet garanderen.
Besluit: Conform het voorstel, met inachtneming van de gemaakte opmerking.
11. Voortgang brandweerkamer (hamerstuk VB)
De heer De Graaf vraagt of de jaarlijkse bijdrage van 500 euro niet expliciet vermeld dient te worden
in de dienstverleningsovereenkomst. Afgesproken wordt dat de portefeuillehouder dit verifieert. De
laatstgenoemde spoort de vergadering tevens aan om de overeenkomst zo spoedig mogelijk te
accorderen.
Besluit: Conform het voorstel, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
kennisgeving
12. Crisiscommunicatiepool (kennisgeving VB/AB IFV)
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen.
13. Portefeuilleverdeling DB Veiligheidsberaad / AB IFV (kennisgeving VB/AB IFV)
De voorzitter meldt dat portefeuillehouder Bruinooge terugtreedt uit het dagelijks bestuur VB/IFV; de
heer Noordanus is bereid gevonden om hem te vervangen. Naar een mogelijk nieuwe
portefeuilleverdeling zal nog gekeken worden.
14. Rondvraag, mededelingen & sluiting
• Dossier meldkamer en position paper AZN
De heer Lenferink attendeert de voorzitters VR op het recent verschenen position paper van AZN.
Daarin wordt de beoogde multi-intake (en impliciete kwaliteitsprong) gereduceerd tot slechts de
uitvraag van: naam, adres en aard van de melding, waarna de verdere intake mono zal worden
afgewikkeld. Van de beoogde multi-intake komt zo dus weinig terecht, besparingen komen onder druk
te staan en dit alles leidt tot grote spanning in het dossier van de nieuwe meldkamerorganisatie.
Bestuurlijk dient hierop gereageerd/geacteerd te worden. Tot dusver echter heeft het openbaar
bestuur nauwelijks gereageerd op inbreng vanaf de werkvloer via de position papers (idem voor
GHOR).
Het bureau VB/IFV zal de voorzitters onverwijld schriftelijk informeren over de onderhavige kwestie.
Verder zijn er geen vragen of mededelingen en sluit voorzitter Faber de vergadering met dank aan de
aanwezigen voor hun inbreng.
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Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Verhuizing GMK naar De Yp

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

J. Bernsen (RDOG)/H.
Baardscheer (BHM)/E.
Breider (controller)/P.
Kessels (VB)
27 maart 2014
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Bijlage(n):

3

Portefeuille:

H. Lenferink/G. Goedhart
(DB)
H. Meijer/J. Bernsen/ R.
Bitter/N. Bogers (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
vast te stellen het startdocument Project meldkamer Den Haag, opgesteld door de
Stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp;
2.
vast te stellen de notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers
Haaglanden en Hollands Midden, vooruitlopend op implementatie van de landelijke
meldkamerorganisatie (LMO) van de Stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in de Yp en
de daarin voorgestelde verdeelsteutel 3;
3.
als uitdrukkelijke voorwaarde voor de voorgestelde verhuizing van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio Hollands Midden te bepalen, dat de
pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake, conform eerdere bestuurlijke afspraak,
plaatsvindt met alle betrokken partijen (de zogeheten 6.0 variant).

3. Toelichting op het besluit
Op 5 december jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het startdocument Project
meldkamer Den Haag (zie bijlage 1), opgesteld door de Stuurgroep Gezamenlijke meldkamers in
de Yp (bestaande uit de beide veiligheidsdirecties). De vaststelling van dit startdocument vindt
plaats door het Algemeen Bestuur. Op basis van dit besluit worden de voorbereidingen ter hand
genomen die moeten leiden tot een verhuizing per 1 mei a.s. van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Veiligheidsregio Hollands Midden (GMK VRHM) naar De Yp (locatie
gemeenschappelijke meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden).
Op basis van het startdocument dienden twee punten nader uitgewerkt te worden, alvorens een
definitief besluit tot verhuizing genomen kan worden door het Algemeen Bestuur:
1.
de financiële consequenties;
2.
de uitgangspunten van de pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake.
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Financiële consequenties
Door de stuurgroep zijn de financiële consequenties van de verhuizing van de GMK VRHM in
beeld gebracht (zie bijlage 2 notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers
Haaglanden en Hollands Midden, vooruitlopend op implementatie van de landelijke
meldkamerorganisatie (LMO). Belangrijk hierbij te vermelden is dat dit de financiële
consequenties zijn tot de overgang van de GMK VRHM naar de landelijke meldkamerorganisatie
(LMO); naar verwachting over anderhalf jaar. De financiering van de LMO zal plaatsvinden via
een onttrekking aan het gemeentefonds en niet meer via de gemeentelijke inwonerbijdrage aan
de veiligheidsregio. Hierover is het bestuur reeds geïnformeerd bij de instemming met het
landelijk transitieakkoord meldkamers (Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2013).
Bij het onderzoek naar de financiële consequenties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd
(conform Startdocument Project meldkamer Den Haag):
- dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo
mogelijk dalen.
- zodra de LMO de meldkamer overneemt, neemt de LMO alle (éénmalige) frictiekosten en
achterblijvende kosten over (zoals bijvoorbeeld de huisvestingskosten in Hollands Midden),
conform de bepalingen in het transitieakkoord.
In het financieel onderzoek zijn jaarlijkse structurele besparingen geïdentificeerd op het gebied
van:
- ICT kosten meldkamer Hollands Midden
€ 350.000
- Beheerskosten meldkamer Hollands Midden
€ 150.000
- Totaal
€ 500.000
Met betrekking tot de personele kosten
De benodigde formatie in de samengevoegde organisatie, welke voldoet aan de wettelijke taken
en eisen en het nog onbekend effect op de formatie van de pilot gericht op de implementatie van
geprotocolleerde multidisciplinaire intake, is op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Er zijn
hierdoor geen besparing gekwantificeerd, hoewel duidelijk is dat de samenvoeging (en landelijke
meldkamerorganisatie) mede is ingezet om door schaalvoordeel (financiële) efficiency te kunnen
realiseren. De Veiligheidsregio Hollands Midden bespaart wel de incidentele kosten van de extra
tijdelijke personele capaciteit op haar meldkamer.
Met betrekking tot de huisvestingskosten
De huisvestingkosten van de meldkamer van Hollands Midden blijven (tot implementatie LMO) in
de samengevoegde begroting. Dit betekent dat de veiligheidsregio op dit moment geen financiële
risico’s loopt m.b.t. deze huisvestingskosten. Na de invoering van de LMO komen deze kosten als
frictiekosten voor rekening van de LMO. Een precieze uitwerking hiervan dient nog opgesteld te
worden.
Met betrekking tot verdeling van de besparingen
Voor de verdeling van dit voordeel over de deelnemende partijen zijn drie verdeelsleutels
uitgewerkt. De stuurgroep is van mening dat verdeelsleutel drie de meest redelijke verdeelsleutel
is, gelet op de huidige kostenverdeling. De structurele en “zekere” incidentele besparingen
worden dan gelijkelijk verdeeld. Er wordt in de berekeningen uitgegaan van een samengevoegde
situatie vóór LMO van anderhalf jaar (medio 2014 – eind 2015). Hiermee wordt het financieel
voordeel € 969.000 en onderstaande verdeelsleutel:
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Bruto voordeel
Regio Hollands Midden
Politie Hollands Midden
Regio Haaglanden
Politie Haaglanden
Totaal

242.250
242.250
242.250
242.250
969.000

Uitgaven
samenvoeging
135.000
137.500
135.000
137.500
545.000

Netto voordeel
107.250
104.750
107.250
104.750
424.000

Binnen Hollands Midden (delen regio Hollands Midden en politie Hollands Midden bij elkaar
opgeteld) wordt het (bruto) voordeel verdeeld via de binnen onze veiligheidsregio afgesproken
verdeelsleutel:
Hollands Midden
Politie
45% 218.000
RAV
33% 160.000
Brandweer 22% 106.500
484.500

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op anderhalf jaar. Omgerekend per begrotingsjaar
betekent dit dat de inwonerbijdrage voor het programma GMK VRHM op jaarbasis met € 0,09 per
inwoner wordt verlaagd. De gemeenten dragen alleen financieel bij aan het in stand houden van
de meldkamer brandweer, dus de verlaging van de inwonerbijdrage is gebaseerd op alleen dit
deel.
De eenmalige kosten Uitgaven samenvoeging (€135.000; voorfinanciering) worden als
frictiekosten ingebracht bij de LMO, conform de afspraken in het landelijk transitieakkoord
meldkamers.

Pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake
De bestuurlijke opdracht om te komen tot het samenhuizen en -werken van de meldkamers is
vastgelegd in bijgaande brief d.d. 25 september 2012 van de voorzitters van de beide
veiligheidsregio’s. Belangrijk uitgangspunt hierbij is “(…) dat na samenvoeging van de
meldkamers op termijn wordt gekomen tot multi-intake, aan de hand van een geprotocolleerd
uitvraagsysteem. Hierbij kan eventueel gestart worden met geprotocolleerde mono-intake.” Dit is
overigens ook een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie.
Voor het kunnen uitvoeren van de pilot is, naast instemming van de deelnemers, toestemming
nodig van de betrokken ministeries V&J en VWS, en de LMO.
Overigens was de GMK VRHM reeds gestart met een traject op weg naar geprotocolleerde
multidisciplinaire intake, maar is dit in verband met het samengaan met de meldkamer
Haaglanden stopgezet. Alleen de meldkamer ambulancezorg Hollands Midden werkt momenteel
met geprotocolleerde monodisciplinaire intake.
Bij het opstellen van het plan van aanpak voor de pilot door de stuurgroep, is gebleken dat de
RAV Haaglanden niet wenst deel te nemen aan deze pilot. De RAV Haaglanden wil, ongeacht
een toestemming voor de pilot door het ministerie VWS, de intake van ambulancemeldingen
monodisciplinaire blijven uitvoeren. De RAV Haaglanden blijft van mening dat deze intake door
een verpleegkundig centralist dient te gebeuren.
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Het standpunt van de RAV Haaglanden betekent dat, in tegenstelling tot de bestuurlijke opdracht,
de pilot niet kan worden uitgevoerd door de huidige zes meldkamers (Hollands Midden: politie,
brandweer, ambulance; Haaglanden: politie, brandweer, ambulance; de zogeheten 6.0 variant),
maar door vijf meldkamers (Hollands Midden: politie, brandweer, ambulance; Haaglanden: politie,
brandweer, zonder ambulance; de zogeheten 5.1 variant).
Het Dagelijks Bestuur en de veiligheidsdirectie zijn van mening dat een pilot, daarmee
vooruitlopend op de toekomstige werkwijze, enkel en alleen werkbaar is als alle meldkamers
deelnemen (6.0 variant). Het niet deelnemen van de RAV Haaglanden (witte meldkamer
Haaglanden) betekent in de dagdagelijkse situatie, dat de burger-in-nood tenminste één keer
extra doorgeschakeld moet worden, alvorens deze burger bij de juiste centralist zijn melding kan
doen. Om deze complexe materie inzichtelijker te maken, is bijgaande procestekening opgesteld
(bijlage 3). Hierin zijn de fasen van de ontwikkeling van de nieuwe gemeenschappelijke
meldkamer verwerkt, beginnende bij de huidige situatie met twee gemeenschappelijke
meldkamers (op de tekening aangeduid als fase “huidige situatie”) en eindigend met de nieuwe
landelijke meldkamerorganisatie (LMO) (op de tekening aangeduid als fase “minister”).
Fase 1 op de tekening is de situatie zoals die bij aanvang van de nieuwe gemeenschappelijke
meldkamer is (planning 1 mei 2014).
Fase 2 op de tekening is de situatie, als tussenstap, naar de opdragen eindsituatie (variant 6.0;
conform bestuurlijke opdracht en ontwikkeling LMO; op de tekening aangeduid als fase
“minister”).
Fase 2a op de tekening is de situatie die dreigt te ontstaan als gevolg van het feit dat de RAV
Haaglanden niet wenst deelt te nemen aan de pilot (variant 5.1), waardoor er (op termijn) geen
gemeenschappelijke meldkamer met multi-geprotocolleerde intake ontstaat, conform de
bestuurlijke opdracht en de ontwikkeling LMO.
Nu de ambtelijke stuurgroep niet tot een eensluidend voorstel kan komen over de uitgangspunten
van de pilot, wordt het bestuur voorgesteld een keuze te maken tussen de 6.0 variant en de 5.1
variant. Een keuze voor de 6.0 variant, conform de bestuurlijke opdracht, vergt nader overleg met
het bestuur van de RAV Haaglanden en kan leiden tot uitstel van de verhuizing van de GMK
VRHM naar De Yp. Een keuze voor de 5.1 variant betekent een afwijking van de bestuurlijke
opdracht, kan leiden tot een ineffectieve toekomstige werkwijze op de meldkamer en is strijdig
met de uitgangspunten in het landelijk transitieakkoord meldkamers.
Op basis van bovenstaande afwegingen wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld om voor de
verhuizing van de GMK VRHM naar De Yp als uitdrukkelijke voorwaarde te bepalen, dat de pilot
geprotocolleerde multidisciplinaire intake, conform eerdere bestuurlijke afspraak, plaatsvindt met
alle betrokken partijen (de zogeheten 6.0 variant). Zoalng niet aan deze voorwaarde wordt
voldaan, wordt de verhuizing van de GMK VRHM uitgesteld.

4. Kader
Op basis van de bestuurlijke opdracht (brief voorzitters veiligheidsregio’s d.d. 25 september 2012;
DB-besluit 6 september 2012) en het startdocument Project meldkamer Den Haag (DB-besluit 5
december 2013) heeft de stuurgroep de financiële consequenties in beeld gebracht (incl.
verdeelsleutel voordeel) en getracht een plan van aanpak op te stellen voor de pilot
geprotocolleerde multidisciplinaire intake. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van
de LMO (conform het landelijk transitieakkoord meldkamers).
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5. Consequenties
De verhuizing van de GMK VRHM naar De Yp brengt geen veranderingen aan in de besturing en
verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio.
Indien ingestemd wordt met de financiële consequenties en de voorgestelde verdeelsleutel drie,
betekent dit in de komende anderhalf jaar een voordeel voor de gemeenten van € 0,09 per
inwoner/per jaar op het programma GMK VRHM van de veiligheidsregio.
Afhankelijk van de keuze voor de variant voor de pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake
kan de verhuizing van de GMK VRHM vertraging oplopen en niet per 1 mei a.s. plaatsvinden.
Mocht onverhoopt blijken dat het uitgangspunt, dat zodra de LMO de meldkamer overneemt de
LMO alle (éénmalige) frictiekosten conform de bepalingen in het transitieakkoord voor haar
rekening neemt, zich niet gestand doet, kunnen deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve
‘Specifieke risico’s.

6. Aandachtspunten / risico’s
Mocht onverhoopt blijken dat het uitgangspunt, dat zodra de LMO de meldkamer overneemt de
LMO de éénmalige frictiekosten (€ 135.000) conform de bepalingen in het transitieakkoord voor
haar rekening neemt, zich niet gestand doet, kunnen deze worden gedekt uit de
bestemmingsreserve ‘Specifieke risico’s’ van de veiligheidsregio.

7. Implementatie en communicatie
Door de stuurgroep wordt een projectplan op gesteld om der verhuizing en werking van de GMK
ordentelijk te laten verlopen.
De medewerkers van de GMK (en de betreffende OR’en) zijn reeds geïnformeerd over het traject.

8. Bijlagen
1.
2.
3.

startdocument Project meldkamer Den Haag (reeds vastgesteld in DB d.d. 5 december
2013).
notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands
Midden, vooruitlopend op implementatie van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO).
procestekening fasen ontwikkeling nieuwe meldkamer.

9. Historie besluitvorming
-

bestuurlijke opdracht (brief voorzitters veiligheidsregio’s d.d. 25 september 2012; DBbesluit 6 september 2012).
startdocument Project meldkamer Den Haag (DB-besluit 5 december 2013).
notitie Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands
Midden (DB-besluit 27 februari 2014).
pilot geprotocolleerde multidisciplinaire intake (variant 6.0) als voorwaarde (DB-besluit 27
februari 2014).
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1. Inleiding en achtergrond
Professionals en bestuurders hebben uitgesproken dat schaalvergroting van de
meldkamerorganisatie de juiste stap is om te komen tot een verlaging van kosten en verbetering
van samenwerking, efficiency en kwaliteit binnen het meldkamerdomein. Centraal daarbij staat
de hulpvrager, voor wie één loket zal komen waar hij met al zijn spoedeisende vragen terecht
kan.
In 2007 is besloten tot de bouw van een nieuwbouwcomplex in de wijk Ypenburg in Den Haag
ten behoeve van de politie en de veiligheidsregio Haaglanden. In dit complex is sinds maart
2013 de GMK Haaglanden ondergebracht. Bij de bouw is rekening gehouden met uitbreiding
van de GMK, waardoor voldoende ruimte beschikbaar is voor zowel de GMK Haaglanden als de
GMK Hollands Midden. Tussen de besturen van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands
Midden bestaat overeenstemming over de keuze van de Yp als locatie voor de nieuwe
1
gemeenschappelijke meldkamer voor het werkgebied van de beide regio’s. Ook de besturen
van de afzonderlijke RAV-en in Haaglanden en Hollands Midden kunnen zich vinden in deze
keuze. Hiermee is de weg vrij om de samenwerking verder gestalte te geven.
Er is sprake van een gedeelde ambitie om te komen tot een gezamenlijke meldkamer, maar
benadrukt wordt dat het tot stand brengen een ingewikkeld traject is. Het gaat om het
operationeel samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan
de huidige organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansluiten. Het
vinden van de aansluiting vraagt om goed overleg, afstemming en bereidheid om concessies te
doen. Alleen dan is efficiënte samenwerking mogelijk.
Een volgende stap in die samenwerking is het uitvoeren van een pilot multi-intake. De
uitkomsten van deze pilot zijn niet alleen van belang voor de GMK Den Haag, maar ook voor
andere regio’s.
Er wordt nu verkend hoe een landelijke meldkamerorganisatie eruit zou moeten zien. Een
transitieakkoord waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en
implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie is op 16 oktober 2013 door
vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers: de
ministers van V&J, VWS en Defensie, de Korpschef van de Nationale Politie, de voorzitters van
de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de RAV’s.
De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel hieraan proactief de
samenwerking en zetten zo zelf de eerste stappen naar een gezamenlijke meldkamer.

2. Visie en opdracht
Visie
De wens om te komen tot aanpassing van de organisatie en werkwijze in het meldkamerdomein
in Nederland komt voort uit de visie op de Meldkamer van de toekomst en is beschreven in het
voorstel voor het transitieakkoord. In dit voorstel wordt aangegeven dat de betrokken partijen ‘de
overtuiging delen dat voor de burger essentiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de
organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in Nederland. Het gezamenlijke doel is te
komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien
meldkamerlocaties. Zowel in reguliere als in opgeschaalde situatie functioneren de
meldkamerlocaties optimaal als informatie- en communicatieknooppunt tussen de burger en
hulpverlener waarbij een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag en de burger
centraal staan.’
Er zijn hierbij kwalitatieve doelen gesteld:
•

De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door een incidentgerichte benadering
van de noodhulpvraag door middel van multi-intake;

•

Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening
van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag;

1

Brief ‘Gemeenschappelijke meldkamer regio’s Haaglanden en Hollands Midden’, september 2012 - J.J. van Aartsen en
drs. H.J.J. Lenferink
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•

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen;

•

Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties in geval van uitval;

•

Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen
verschillende regio’s.

Opdracht
De landelijke visie is bepalend voor het formuleren van een opdracht voor de toekomstige
samenwerking van de betrokken partijen in de Yp. Het landelijke beeld van de toekomstige
meldkamer is een gemeenschappelijke meldkamer waarin de intake voor de drie disciplines
gezamenlijk en geprotocolleerd plaatsvindt.
Om naar dit toekomstbeeld toe te werken, kunnen de huidige meldkamers nu al stappen nemen
om de samenwerking te intensiveren. Deze stappen zijn in de volgende opdracht opgenomen en
verder in het document meer gespecificeerd:
1. Organiseer dat in 2014 de betrokken partijen bij elkaar zijn gehuisvest in de Yp. Werk
toe naar de situatie dat er in 2015 sprake is van een gezamenlijke meldkamer, waarin
de burger zoveel mogelijk in het eerste contact wordt geholpen door een
multidisciplinaire centralist.
2. Werk door middel van een pilot geprotocolleerde multi-intake toe naar
kwaliteitsverbetering van de afhandeling van de hulpvraag. Onder multi-intake wordt
verstaan dat de burger zoveel en zo snel mogelijk wordt geholpen in het eerste contact
door een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag. Zoek hiertoe naar
aspecten van multi-intake, die binnen een pilot onderzocht kunnen worden ten behoeve
van het gehele land en die in lijn liggen met het transitieakkoord. Meer hierover staat
beschreven in 3.1 Doelstelling, aanpak en fasering.
Hanteer bij het uitvoeren van de opdracht de volgende leidende principes:
1. doordat de hulpvrager centraal staat, wordt die zo effectief mogelijk geholpen;
2. door direct verbetering van de samenwerking binnen en tussen de kolommen te realiseren
neemt de efficiency in de bedrijfsvoering toe en dit leidt op korte en lange termijn tot
kostenbesparing.

3. Doel van het startdocument
In de inleiding is aangegeven dat het realiseren van een gezamenlijke meldkamer voor de
ambulancevoorzieningen, brandweer en politie van de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden een ingewikkeld proces is. De inrichting en werkwijzen van de regio’s en
kolommen zijn verschillend en efficiënte samenwerking vraagt om gedegen afstemming.
De realisatie van die samenwerking gebeurt door middel van een project. Dit startdocument
beschrijft wat het project moet opleveren en de afspraken die nodig zijn om de start van het
project mogelijk te maken. Het geeft een antwoord op de vraag: ‘Wat willen we bereiken en
welke stappen nemen we daarvoor?’
Het is van belang dat alle betrokken partijen zich kunnen vinden in de procesafspraken. Dit
startdocument wordt na akkoord door de stuurgroep van het project ter besluitvorming
doorgeleid naar het RDOG-bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden en de besturen van
de beide veiligheidsregio’s.
Dit startdocument is de eerste aanzet voor het projectplan. In het projectplan wordt de aanpak
van de fases van het project uitgewerkt, op basis van de vastgestelde procesafspraken en
randvoorwaarden (waaronder de doelstellingen van de minister, het transitieakkoord en de wens
van de beide veiligheidsregiovoorzitters). De plannen van aanpak van de verschillende
werkgroepen worden in het projectplan opgenomen. Het projectplan geeft een antwoord op de
vraag: ‘Hoe gaan we het doen?’ Denk daarbij aan de systemen en werkprocessen die gebruikt
worden, de operationele aansturing van de werkvloer, de inrichting van de back offices van de
verschillende kolommen en de mate waarin monodisciplinair en multidisciplinair vorm gegeven
wordt aan de samenwerking. Het projectplan wordt besproken en vastgesteld door de
stuurgroep van het project. De taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep staan
beschreven in 6.2.
4
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3. Projectdefinitie
3.1 Doelstelling, aanpak en fasering
Het doel van het project is om in twee stappen te komen tot een uitvoering van de opdracht. In
het project zijn deze twee stappen beschreven als Fase 1 en Fase 2. Hieronder zijn de fases
beschreven, een schematische weergave van de fases is opgenomen als bijlage bij dit
startdocument.
Fase 1 van het project betreft de verhuizing van de GMK Hollands Midden naar gebouw de Yp
en ziet er als volgt uit:
Brandweer. Voor de brandweer geldt dat de intake voor Haaglanden en Hollands Midden
gezamenlijk is. De werkprocessen zijn hiertoe op elkaar afgestemd. Ook de uitgifte vindt
gezamenlijk plaats.
Politie. Net als bij de brandweer geldt voor de politie dat de intake voor het werkgebied van
Haaglanden en Hollands Midden (sinds 1 januari 2012 de politie-eenheid Den Haag)
gezamenlijk is. De werkprocessen zijn hiertoe op elkaar afgestemd. Ook de uitgifte vindt
gezamenlijk plaats.
Ambulancezorg Haaglanden en Hollands Midden. De MKA’s gebruiken waar mogelijk dezelfde
systemen, maar daar waar dat niet mogelijk is wordt gewerkt met de eigen systemen en
procedures. De intake van de beide MKA’s geschiedt apart, met een verschillende
geprotocolleerde uitvraag. Ook de uitgifte door de beide MKA’s geschiedt apart.
Het eindproduct van deze fase is dat het personeel dat werkzaam is voor de GMK’s van de
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden is gehuisvest op één locatie, de Yp en vanaf
deze locatie operationeel is. Daarnaast voldoen de veiligheidsregio’s en de politie-eenheid Den
Haag samen aan de wettelijke taken voor multi-opschaling en crisisbeheersing (waaronder de
calamiteitencoördinator meldkamer). Fase 1 eindigt direct na de verhuizing.
Fase 2 betreft het Multidisciplinair samenwerken van de GMK’s van Haaglanden en Hollands
Midden.
Het beeld voor de toekomst is dat de burger één loket wordt geboden, waar hij met al zijn
hulpvragen, zowel spoed als advies, terecht kan. Multidisciplinair samenwerken betreft gedeelde
faciliteiten, integratie van ICT, integratie van werkprocessen en daarnaast de dagelijkse
aansturing van het gemeenschappelijke meldkamerproces: één operationele aanstuurder voor
de drie kolommen. In Fase 2 wordt deze multidisciplinaire samenwerking vormgegeven.
Vanuit de situatie die in Fase 1 is bereikt ontwikkelen de betrokken partijen binnen hun eigen
kolom de samenwerking verder. Deze monodisciplinaire samenwerking moet zover worden
ontwikkeld, dat de stap naar multidisciplinaire intake en verdere samenwerking gemaakt kan
worden. Het betreft vooral de inrichting van back offices.
Fase 2 ziet er als volgt uit:
Per discipline vindt de intake gezamenlijk en geprotocolleerd plaats. Hierbij is het uitgangspunt
dat ongeveer 80% van de meldingen en met het alarmeren van de eerste eenheden
gestandaardiseerd kan worden uitgevoerd. Bij ongeveer 15% van de meldingen is er sprake van
een afwijking van de standaard en zal er iemand van de betreffende discipline meeluisteren. In
bijzondere gevallen, de aanname is dat dit om ongeveer 5% van de meldingen zal gaan, wordt
de intake na het alarmeren van de eerste eenheden overgenomen door een medewerker van de
betreffende discipline: de verlengde intake. Daarnaast moet bij het inrichten van het
intakeproces voor de witte kolom rekening gehouden worden met het feit dat er niet alleen
telefonische contacten zijn met burgers, maar ook met de zorgsector.
In de bijlage is een schets gegeven van een Fase 2a. Dit is een situatie die vermeden dient te
worden. Fase 2a bestaat uit de situatie waarin er van een monogeprotocolleerde intake over
gegaan kan worden naar multigeprotocolleerde intake, maar waarbij het nog niet mogelijk is om
direct met alle partijen de geprotocolleerde multi-intake te verzorgen. Eén van de partijen voert
apart een monogeprotocolleerde intake uit. Als deze situatie zich voordoet, kan het einddoel van
de minister niet worden bereikt.
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Pilot geprotocolleerde multi-intake
In het transitieakkoord worden meldkamers opgeroepen pilotvoorstellen in te dienen voor
“nieuwe” werkwijzen op de meldkamer. De besturen van de veiligheidsregio’s hebben de ambitie
om een pilot uit te voeren op het terrein van geprotocolleerde multidisciplinaire intake. Doel van
deze pilot is om de kwaliteit, snelheid, effectiviteit en efficiency van de intake te vergroten.
In het transitieakkoord is opgenomen dat de reikwijdte van de intake – waar zit de overgang van
parallelle intake naar mono-verlengde intake - onder meer op basis van pilots wordt getest
gedurende anderhalf jaar. De stuurgroep geeft aan de projectgroep de opdracht om te zoeken
naar mogelijkheden om geprotocolleerde multi-intake uit te voeren in een situatie waarin gewerkt
wordt met twee verschillende systemen. De constatering is dat deze systemen niet tegengesteld
zijn aan elkaar en aangenomen wordt dat ze complementaire onderdelen herbergen. In de pilot
wordt onderzocht hoe uit deze combinatie van systemen het beste rendement gehaald kan
worden.

3.2 Bereik en uitzonderingen
Het project richt zich op de doelen die hierboven zijn beschreven.
Buiten het bereik van het project vallen onderstaande zaken:
1.
2.
3.
4.

De verhuizing van het RCC van Hollands Midden;
De ontmanteling van de Rooseveltstraat;
Verhuizing van GMK-gelieerde afdelingen zoals Teleservice en CCB;
Werkgeverschap en aanpassing van de rechtspositie van personeel.

Ad. 1. De huisvesting van het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) van de veiligheidsregio
Hollands Midden maakt geen deel uit van het project. Onder het RCC verstaan we in dit geval
een onderkomen voor het ROT, het RBT en de diverse actieruimtes. Een werkgroep heeft
verschillende scenario’s bestudeerd voor de huisvesting van het RCC, op basis van eisen,
wensen, ICT-voorzieningen en financiële consequenties. Er is gekeken naar de bestaande
huisvesting aan de Rooseveltstraat en gehele of gedeeltelijke huisvesting van het RCC in de Yp.
Na bespreking van de door de werkgroep opgestelde adviesnotitie heeft de veiligheidsdirectie
van Hollands Midden besloten voorlopig niet mee te verhuizen en pas na Fase 1 hiertoe de
nodige stappen te ondernemen.
Ad. 4. Hiermee wordt gewacht tot het transitieakkoord in werking treedt.

3.3 Uitgangspunten
Het is van belang dat bij aanvang van de uitvoering van het project uitgangspunten zijn
vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn de kaders waarbinnen het project wordt uitgevoerd en zijn
alleen door het bestuur te veranderen.
1. De dienstverlening aan de burger en de hulpverlener blijft gedurende het project
gecontinueerd en op het bestaande kwaliteitsniveau. Dit kwaliteitsniveau is bekend en
beschreven en beschikbaar als leidraad/ monitoringsinstrument.
2. De meldkamerfunctie voor de brandweertaak en de geneeskundige hulpverlening is een
verantwoordelijkheid die ligt bij de colleges van burgemeesters en wethouders, maar die zij
conform de Wet Veiligheidsregio’s met een Gemeenschappelijke Regeling hebben
overgedragen aan de Veiligheidsregio. De RAV draagt zorg voor het in stand houden van de
meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer. De politietaak binnen
de meldkamer is sinds 1-1-2013 een verantwoordelijkheid van de Minister van V&J.
3. Gedurende het project blijven de huidige organisatie en bestuurslijnen in stand. Het
transitieakkoord en de huidige wetgeving die voor meldkamers van toepassing is zijn
kaderstellend voor het project.
4. De samenvoeging van de beide meldkamers mag niet leiden tot structureel hogere kosten,
ten opzichte van de begroting van 2013.
5. De calamiteitenmeldkamer om grootschalige incidenten uit de reguliere werkzaamheden te
kunnen halen, zoals die in Hollands Midden bestaat, blijft gehandhaafd.
6. Incidentele en structurele financiële voordelen, nadelen of risico’s worden verdeeld volgens
een tussen beide besturen overeen te komen methodiek.
6
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4. Samenhang met andere projecten, programma’s en
de lijnorganisatie
4.1 Regionale Crisisplannen en RCC/ROT
Beide veiligheidsregio’s hebben een eigen regionaal crisisplan. Samenwerking tussen de regio’s
kan tot gevolg hebben dat er enkele (kleine) procedurele aanpassingen in de plannen moeten
worden aangebracht.
Het in stand houden van een RCC/ROT is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s die
wordt uitgevoerd binnen de GMK-organisatie.

4.2 RAV/ GHOR
Noodzakelijke aanpassingen:
1.
SLA GHORHM en MKAHM
Samenhang met:
1.
taken en bevoegdheden RAVHM (WTAZ)
2.
lopende kwaliteitsprojecten(ProQA, DIA/HKZ certificering, certificering patiëntveiligheid)
3.
Invoering landelijke applicaties (Pariter)
4.
Implementatie digitaal ritformulier
5.
Rol en positie Medisch Manager Ambulancezorg (MMA)
Actualisatie HM én HL:
1.Gewondenspreidingsplan
2. Ambulancebijstandsplan

4.3 Brandweer
Het project samenvoeging meldkamers heeft raakvlakken met de ontwikkelingen op het gebied
van vernieuwing van het brandweeroptreden. De brandweer is aan het ontwikkelen naar een
meer informatiegestuurde organisatie, waarin zorg op maat wordt geleverd. Dat betekent onder
andere dat eenheden meer op basis van risicoprofiel worden opgebouwd en dat er onderscheid
wordt gemaakt tussen basis- en specialistische eenheden. Daarnaast wordt het denkkader dat
altijd vanuit eenzelfde standaardeenheid de inzet wordt opgebouwd, losgelaten. Dat vergt veel
vakkennis en flexibiliteit in de ondersteuning van de brandweerprocessen door de meldkamer.
Daarnaast is de laatste hand gelegd aan de OBK (operationele brandweerkaders meldkamer)
waarin uitgangpunten voor de brandweermeldkamers zijn vastgelegd. Daarin is onder andere
het uitgangspunt opgenomen dat de hulpvraag centraal staat. Daarnaast worden nadrukkelijk de
vier producten die de meldkamer levert benoemd: alarmering, informatievoorziening, command
en control en actief beheer.
Het scheiden van front office en back office waarbij in de front office het ‘klantcontact’ zoveel
mogelijk wordt afgedaan en een eerste alarmering wordt gerealiseerd en door de back office op
basis van vakkennis, operationele up to date informatie de operatie op straat zo goed mogelijk
wordt ondersteund, is hierin een logische en noodzakelijke stap.

4.4 Politie
Het project heeft raakvlakken met de vorming van de Nationale Politie, in het bijzonder de
vorming van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) en Dienst Landelijk
Operationeel Centrum (DLOC) binnen de Nationale Politie.
Binnen elk van de tien regionale eenheden van de Nationale Politie wordt een DROC ingericht.
De DROC draagt zorg voor de operationele aansturing van de actuele politieoperaties in het
veld. De DROC omvat het politiedeel van de meldkamer, waar de monodisciplinaire uitgifte van
spoedeisende meldingen plaatsvindt en een informatieknooppunt, het Real Time Intelligence
Center (RTIC).
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4.5 LMO
In de inleiding staat dat er sprake is van een voorgenomen vorming van één landelijke
meldkamerorganisatie. De minister van V en J heeft aangegeven dat er in 2015 sprake moet zijn
van een landelijke meldkamerorganisatie met tien meldkamers, op basis van het
Regeerakkoord. Door middel van multi-intake, landelijke organisatie en landelijk
gestandaardiseerde werkwijzen moet samenwerking tussen de meldkamers verbeteren en
hulpverlening aan de burger versnellen.
Dit betekent dat bij de vorming van de LMO de gemeenschappelijke meldkamers (GMK’s) van
de veiligheidsregio Haaglanden en de veiligheidsregio Hollands Midden worden samengevoegd
tot de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMKDH).
Om deze landelijke organisatie mogelijk te maken is een wetswijziging nodig. De periode tot aan
de wetswijziging wordt overbrugd met een transitieakkoord, waarin de werkwijze, aansturing en
positionering van de LMO/ GMKDH en afspraken over de transitie zijn vastgelegd.
Het transitieakkoord is op 16 oktober 2013, tijdens de voorbereidingen van dit project,
ondertekend en daarmee ook de manier waarop beheer, gezag en sturing in de LMO en
GMKDH vorm krijgen. Zoals vermeld bij de uitgangspunten in 3.3 blijven gedurende het project
de bestaande beheerslijnen in stand tot aan het moment dat het transitieakkoord in werking
treedt. Binnen het project blijft het personeel werkzaam waar het voor het project werkzaam
was. De lijnverantwoordelijkheid blijft in stand zoals voor het project, op basis van wettelijke
regelgeving en vastgelegde afspraken. Er is wel sprake van multi-aansturing van de werkvloer,
maar benadrukt wordt dat dit operationele aansturing betreft en geen lijnaansturing.
Het in werking treden van het transitieakkoord zal hier op termijn verandering in brengen, maar
een tijdlijn hiervoor is nog niet bekend.
De verwachting is dat begin 2014 de inrichting van de LMO gestalte krijgt. Dan zal ook blijken
welke onderdelen uit het transitieakkoord opvolging behoeven, die niet vallen binnen het bereik
van het project en op welke termijn deze opvolging gaat plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is
de overgang van personeel. Als dit zich voordoet, dan wordt het bereik van het project
aangepast. Indien dit vraagt om besluitvorming door het bestuur, dan wordt hiervoor het juiste
besluitvormingstraject doorlopen.

5. Financiële consequenties
Uitgangspunt is dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven
en zo mogelijk dalen. Inmiddels heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan financiële experts
van alle betrokken partijen om onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de
samenvoeging. Een financieel advies is in de afrondende fase en het totale financiële beeld is
op het moment van schrijven van deze notitie nog niet in detail beschikbaar. Het financiële
document zal na gereedkomen ter besluitvorming worden aangeboden aan het algemeen
bestuur.
Van belang hierbij is dat de beide betrokken veiligheidsregio’s en de politie hebben aangegeven
voldoende vertrouwen te hebben in de ontwikkeling van de meldkamer van de toekomst in de Yp
en de financiële afwikkeling op termijn. Er worden voor het op korte termijn uitvoeren van de
verhuizing van de GMK HM naar de Yp en het uitvoeren van de pilot geen financiële
belemmeringen voorzien.
De verwachting is dat, na overgang naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), op termijn
nog aanvullende besparingen gerealiseerd kunnen worden, waaronder ongeveer 10% op
personeelskosten.
Zodra de LMO de meldkamer overneemt, neemt de LMO alle (éénmalige) frictiekosten en
achterblijvende kosten over (zoals bijvoorbeeld de huur in Hollands-Midden), conform de
bepalingen in het transitieakkoord. De éénmalige frictiekosten, op basis van de huidige stand
van zaken, zoals verhuizing van ICT/systemen, bedragen ruim EUR 545.000. De
voorfinanciering van deze kosten komt voor rekening van de politie en de twee
veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de politie garant staat voor de helft van het bedrag, EUR
275.000. De resterende EUR 270.000 komt voor rekening van de beide veiligheidsregio’s, zijnde
EUR 135.000 per regio. Alle partijen zijn risicodrager voor hun bijdrage aan de voorfinanciering.
Het risico dat hier speelt is het achterwege blijven van terugbetaling door de LMO. Hierbij wordt
opgemerkt dat de kans dat het risico zich voordoet, zeer klein wordt geacht.
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6. Projectorganisatiestructuur
Om het project uit te voeren is een projectorganisatie opgezet. Deze structuur staat hieronder
grafisch weergegeven en beschreven.

Veiligheidsregio
Hollands Midden

Veiligheidsregio
Haaglanden

AB RDOG
Hollands Midden
Stuurgroep
Veiligheidsdirecties HL en HM
+ directielid ABRDOG

Projectgroep
Projectleider

Projectondersteuning

Gezamenlijk Rood/ Wit/ Blauwoverleg

Werkgroepen

6.1 OPDRACHTGEVERS
Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Haaglanden, het Algemeen Bestuur van de
veiligheidsregio Hollands Midden en het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden zijn de bestuurlijke opdrachtgevers van het project.
De voorzitters van de beide veiligheidsregio’s hebben in een gezamenlijke brief aan de voorzitter
van het bestuurlijk overleg ‘Meldkamer van de Toekomst’, hun ambitie als volgt weergegeven:
“… bepleiten wij, om de daadwerkelijke samenvoeging van de beide meldkamers op
korte termijn gestalte te geven. Wij willen daarbij als uitgangspunt hanteren dat de
nieuwe meldkamer in ”De Yp’ tussen 1 mei en 1 juli 2013 voor alle kolommen en voor
het gehele verzorgingsgebied van de eenheid Den Haag operationeel is.
Onze inzet is, dat na samenvoeging van de meldkamers op termijn wordt gekomen tot
multi-intake, aan de hand van een geprotocolleerd uitvraagsysteem. Hierbij kan
2
eventueel gestart worden met geprotocolleerde mono-intake. “

6.2 STUURGROEP
De taken van de stuurgroep bestaan uit het vaststellen van het projectplan, het tussentijds
beoordelen van het projectresultaat, het monitoren van de projectdoelstelling en daarnaast te
bezien hoe risico’s binnen het project verlopen en daarop te acteren.
De stuurgroep heeft het mandaat om namens beide veiligheidsregio’s en de RDOGHM de
aansturing op de beide fases van het project uit te voeren en stelt alle plannen van aanpak vast
die binnen de reikwijdte van het project vallen. De stuurgroep voert besluitvorming in situaties
2

Brief ‘Gemeenschappelijke meldkamer regio’s Haaglanden en Hollands Midden’, september 2012 - J.J. van Aartsen en
drs. H.J.J. Lenferink
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waarin de projectleider geen bevoegdheden heeft of waar binnen het project tegenstrijdige
belangen zich voordoen.
De stuurgroep bestaat uit (een vertegenwoordiging van) de Veiligheidsdirectie van de
veiligheidsregio Haaglanden en de Veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Hollands Midden.
Daarnaast maakt een directielid van de RDOG Hollands Midden deel uit van de stuurgroep.
De stuurgroep bestaat uit:
 Directeur Meldkamer (voorzitter)
 Directielid veiligheidsregio Hollands Midden (Brandweer)
 Directielid Politie Eenheid Den Haag
 Directielid veiligheidsregio Haaglanden (Brandweer)
 Directielid veiligheidsregio Haaglanden (GHOR/MKA)
 Directielid RDOG Hollands Midden (namens GHOR/ RAV)

6.3 PROJECTLEIDER
De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en legt daarover
verantwoordelijkheid af aan de stuurgroep. De projectleider heeft de dagelijkse leiding over het
project. Deze voert de opdracht, binnen de gestelde kaders en termijnen uit.
Voor het uitvoeren van het project wordt hij ondersteund door een projectbureau.
Wanneer nodig of gewenst informeert de projectleider relevante overlegstructuren.
De projectleider verzorgt het contact met de facilitaire dienst voor de fysieke verhuizing.
De projectleider is geen lid van de stuurgroep, maar neemt wel als adviseur deel aan de
stuurgroepvergaderingen.
De projectleider is aangewezen door de directeur van de meldkamer.

6.4 PROJECTGROEP
De projectgroep bestaat uit de projectleider en de voorzitters van de werkgroepen. De
projectgroep is in zijn geheel verantwoordelijk voor het opleveren van de producten van de
werkgroepen en in het projectgroepoverleg wordt de verloop van het project gemonitord. Het is
tevens het klankbord voor zaken die lopende het project vragen om aanvullende besluitvorming
door de stuurgroep. De projectleider is de schakel tussen projectgroep en stuurgroep.
Knelpunten die door de projectgroep niet zelf kunnen worden opgelost en vragen om een
besluit, worden door de projectleider ingediend bij de stuurgroep. De stuurgroep geeft akkoord
op door de projectgroep geformuleerde operationele randvoorwaarden.

6.5 WERKGROEPEN
De primaire taak van de werkgroepen is om op hun thema te bezien welke stappen moeten
worden genomen om de Fases 1 en 2 van het project mogelijk te maken en deze activiteiten
voor te bereiden. Zij doen dit aan de hand van de vragen en opdrachten die door de
projectleider aan hen zijn voorgelegd. Als er vanuit de operationele afdelingen knelpunten naar
boven komen, bespreken de werkgroepen die in de projectgroep. Met nadruk wordt erop
gewezen dat het project veel technische aspecten heeft, maar over veel meer gaat dan techniek.
De betrokken partijen hebben verschillende achtergronden en komen uit verschillende
richtingen. Zij moeten elkaar kunnen vinden. Door samenwonen krijgen de partijen de
gelegenheid om elkaar “van dichtbij” mee te maken. Dat is de eerste voorwaarde om een
gemeenschappelijke cultuur te kunnen ontwikkelen. De diversiteit in achtergrond en werkwijzen
is een rode draad die door alle activiteiten van de werkgroepen loopt.
In het projectplan worden de werkgroepen en de daarbij behorende werkgroepopdrachten
beschreven. De hoofdonderwerpen die daarbij aan bod komen zijn techniek, werkprocessen en
protocollen, pilot geprotocolleerde multi-intake, personeel, communicatie en verhuizing.

7. Projectplanning
In de projectplanning zijn de mijlpalen weergegeven die voor het project van belang zijn. De
mijlpalen hebben betrekking op bestuurlijke besluitvorming en op producten die binnen het
project worden opgeleverd. Zij hebben een onderlinge afhankelijkheid. Het uitblijven of vertragen
10 Agendapunt A. Bijl. 1 DB VRHM 27-03-2014

van een mijlpaal heeft effect op het verdere verloop van het project.
In het projectplan wordt een planning opgenomen ten behoeve van de stuurgroep.
e

Voorbereiden startdocument ter bestuurlijke besluitvorming

4 kwartaal 2013

Bestuurlijke besluitvorming startdocument

4 kwartaal 2013

Voorbereiding verhuizing en samenwonen

1 kwartaal 2014

Verhuizing/ implementatie samenwerking

2 kwartaal 2014

Pilot geprotocolleerde multi intake

3 kwartaal 2014 – eind 2015

e

e

e

e

8. Risico’s
De onzekerheden die het project met zich meebrengt worden door de projectleider voortdurend
geïnventariseerd en gedocumenteerd in een risicomanagementdocument, dat wordt opgenomen
in het projectplan. Aan de hand van de impact van de risico’s, laag-middel-hoog wordt aan de
stuurgroep gevraagd om de risico’s te accepteren, te voorkomen, te reduceren of over te dragen
aan een andere partij.
Op dit moment zijn er een aantal risico’s onderkend. Geen van de risico’s is een belemmering
voor het aanvangen van het project:
• Het toewerken naar één GMK voor twee veiligheidsregio’s, met multi-intake is zonder een
goed gedeeld beeld vooraf een ingewikkeld proces. Het risico bestaat dat het een zodanig
intern gericht proces gaat worden, dat er voorbij gegaan wordt aan het belangrijkste
uitgangspunt: de burger staat centraal.
• De totstandkoming van het transitieakkoord was moeizaam en werd niet door alle betrokken
partijen in dezelfde mate ondersteund. Het project is een voorbereiding op de GMO en LMO.
Als de ontwikkeling van het LMO een kant op gaat waar een of meer betrokken partijen zich
niet in kunnen vinden, kan dat een bedreiging vormen voor het commitment aan het project.
• Het ondertekende transitieakkoord behoeft op verschillende onderdelen nog nadere
uitwerking. Daar kunnen betrokken partijen verschillende verwachtingen bij hebben. Het is
op dit moment niet duidelijk welke gevolgen die uitwerking heeft voor de betrokken partijen
en het proces van zoeken naar samenwerking.
• De GMK is een gemeenschappelijke voorziening voor Rood, Wit en Blauw. De inhuizing in
een politiegebouw en de eenheidschef van de politie die directeur GMK is, kan de indruk
wekken van een blauwe dominantie. Het is relevant om ongemak dat dit op kan roepen te
delen met de projectgroep/ stuurgroep. Indien hier onvoldoende aandacht voor is – binnen
het bestuur en op de werkvloer – dan ontstaat er een voedingsbodem voor het ontstaan van
een wij-zij-cultuur.
• Onvoldoende rekening houden met cultuurverschillen kan een vertraging opleveren voor de
voortgang van het project en leiden tot motivatieknelpunten bij medewerkers.
• Indien het standpunt van het CGOP is dat het project niet om een verhuizing draait, maar
om een reorganisatie, dan kan dat het project enige tijd vertragen.

9. Bijlagen
9.1 Schematische weergave van de fases van het project
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A.1 Bijlage 2
Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands
Midden, vooruitlopend op implementatie van de landelijke
meldkamerorganisatie (LMO)
Locatiekeuze meldkamer regionale eenheid Den Haag
In september 2012 hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s Haaglanden en
Hollands Midden, de heren van Aartsen en Lenferink, aan de voorzitter van het
bestuurlijk overleg ‘Meldkamer van de Toekomst’, de heer Eenhoorn, voorgesteld de
multifunctionele meldkamer in het nieuwe gebouwencomplex ‘De Yp’ als locatie van de
meldkamer ten behoeve van het verzorgingsgebied van de regionale eenheid Den Haag
aan te wijzen. Bij de inrichting en dimensionering van deze meldkamer is rekening
gehouden met de optie, dat deze een functie kan vervullen voor een groter
verzorgingsgebied dan de huidige regio Haaglanden.
Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)
Op 16 oktober 2013 hebben de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die
betrokken zijn bij de meldkamers: de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Defensie, de besturen van de
veiligheidsregio’s, de besturen van de Regionale Ambulancevoorzieningen en de
korpschef van de politie, het ‘transitieakkoord meldkamer van de toekomst’ ondertekend.
In het transitieakkoord staan afspraken vastgelegd over financiën, aansturing,
locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie.
Financiële afspraken transitiekosten, o.a.:
- bepaling 93. Binnen elke regio worden de achterblijvende kosten materiële kosten
(zoals een vervroegde afschrijving van de huisvesting, ICT, afkoop van een
huurcontract) verdeeld onder de betrokken partijen binnen de meldkamer volgens de
in bepaling 67 genoemde verdeelsleutel:
Verdeelsleutel rapportage
Deloitte (juni 2011)
Politie
VenJ
54,5%
RAV's
VWS
22,5%
Brandweer VB
21,0%
Kmar
Def
2,0%
Totaal
100,0%
- bepaling 94. Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de
veiligheidsregio’s wordt gedragen door het ministerie van VenJ.
- bepaling 96. Het ministerie van VenJ draagt 50% van deze projectkosten.
- bepaling 97. De overige 50% van deze projectkosten wordt verdeeld conform de in
bepaling 67 genoemde verdeelsleutel.
- bepaling 98. Het aandeel van de Veiligheidsregio’s in deze projectkosten wordt
gedragen door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden
De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben besloten parallel aan de
inrichting van een LMO proactief de samenvoeging van beide meldkamer vorm te geven
om zo snel mogelijk de verbetering van de samenwerking, efficiency en kwaliteit, en
verlaging van kosten binnen het meldkamerdomein te realiseren. De activiteiten die de
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden uitvoeren op het gebied van het
meldkamerdomein, dragen bij aan de ontwikkeling van de toekomstige landelijke
meldkamerorganisatie.
Om de samenwerking te ondersteunen hebben de veiligheidsdirecties van de
veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden gezamenlijk een stuurgroep gevormd,
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de stuurgroep ‘Gezamenlijke meldkamers in de Yp’, waarin de leden van de beide
veiligheidsdirecties zitting hebben.
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft besloten de
stuurgroep mede opdracht te geven tot uitvoering van de verhuizing van de GMK VRHM
naar de Yp, conform de inhoud van het startdocument ‘Project Meldkamer Den Haag’.
Besturen van beide veiligheidsregio’s zijn akkoord gegaan met een voorfinanciering ter
hoogte van € 135.000 per veiligheidsregio.
Het definitieve besluit door het Bestuur van de Veiligheidsregio tot samenvoeging van de
meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden, vooruitlopend op implementatie van
het LMO, wordt voor Hollands Midden voorzien in het Dagelijks Bestuur van 27 februari
en het Algemeen Bestuur van 27 maart 2014 en voor Haaglanden in het Dagelijks
Bestuur van ……. en het Algemeen Bestuur van …………. . Inzicht in de financiële
consequenties van de samenvoeging is hiervoor noodzakelijk.
Financiële consequenties samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden
Uitgangspunt1 is:
- dat bij samenvoeging de structurele kosten van beide meldkamers gelijk blijven en zo
mogelijk dalen.
- zodra de LMO de meldkamer overneemt, neemt de LMO alle (éénmalige) frictiekosten
en achterblijvende kosten over (zoals bijvoorbeeld de huisvestingskosten in Hollands
Midden), conform de bepalingen in het transitieakkoord.
Een afvaardiging van financiële medewerkers van de politie van beide voormalige
korpsen, veiligheidsregio’s en stuurgroepleden (zogeheten de Financiële Adviescommissie
samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden) heeft, met ondersteuning
van KPMG, een informatienotitie inzake de financiële gevolgen van samenvoeging
meldkamers Haaglanden en Hollands Midden opgesteld.
Deze informatienotitie2 geeft inzicht in:
1. De kosten van de huidige meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden
De kosten van de meldkamer van Haaglanden bedraagt € 16,7 mln, van Hollands
Midden € 6,9 mln, beide exclusief de kosten voor C2000. Het totaal bedraagt dus €
23,6 mln.
Bij het bepalen van de kosten van de huidige meldkamers is het uitgangspunt van de
Financiële Adviescommissie de door beide besturen goedgekeurde begroting van de
‘eigen’ meldkamer, op basis waarvan de kosten over de deelnemende partners
worden verdeeld. De Financiële Adviescommissie heeft geprobeerd op regelniveau
beide begrotingen te vergelijken en verschillen te verklaren. Soms bleek noodzakelijk
begrotingsposten te realloceren omdat die elders begroot waren. Met name als gevolg
van het veranderende systeem van interne verrekening binnen de politie is dit niet
voor alle kostencategorieën mogelijk gebleken.
2. Project- en frictiekosten samenvoeging
De eenmalige kosten van de samenvoeging, op basis van de huidige stand van zaken,
zoals verhuizing van ICT/systemen, bedragen € 545.000. Conform bestuurlijk besluit
komt de financiering van deze kosten voor rekening van de politie en de twee
veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de politie garant staat voor de helft van het

1
2

Startdocument Project Meldkamer Den Haag, Versie 2.04, 29 november 2013
140127_Informatienotitie financiële gevolgen samenvoeging meldkamers.docx
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bedrag, € 275.000. De resterende € 270.000 komt voor rekening van de beide
veiligheidsregio’s, zijnde € 135.000 per regio.
De Financiële Adviescommissie gaat ervan uit dat bovenstaande eenmalige kosten
zich onder het transitieakkoord kwalificeren als projectkosten en als voorfinanciering
kunnen worden beschouwd, waarop voor de verdeling van deze kosten de bepalingen
95 t/m 100 van het transitieakkoord van toepassing zullen zijn.
3. Besparingen ten opzichte van de huidige kosten
Structureel
Door de Financiële Adviescommissie zijn jaarlijkse structurele besparingen
geïdentificeerd op het gebied van:
- ICT kosten meldkamer Hollands Midden
€ 350.000
- Beheerskosten meldkamer Hollands Midden
€ 150.000
- Totaal
€ 500.000
Incidenteel
Veiligheidsregio Hollands Midden bespaart de incidentele kosten van de extra tijdelijke
personele capaciteit op haar meldkamer. Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden had in 2010 al besloten om met het oog op een
betere efficiency en kwaliteit van de GMK Hollands Midden de implementatie van
multidisciplinaire intake (MDI) met behulp van gestandaardiseerde en
geautomatiseerde uitvraagprotocollen te starten. Deze implementatie is uitgesteld
met het oog op de samenvoeging met de meldkamer van Haaglanden. De te
realiseren efficiency uit MDI was beoogd om de kosten van de extra tijdelijke
personele capaciteit op te heffen. Door het Bestuur is hiervoor maximaal € 500.000,
te dekken uit incidentele middelen (reserves), goedgekeurd. In 2012 is hiervoor €
167.005 en in 2013 € 124.584 (gemiddeld - afgerond - € 146.000) aangewend.
Met betrekking tot de personele kosten
De benodigde formatie in de samengevoegde organisatie welke voldoet aan de
wettelijke taken en eisen en het nog onbekend effect op de formatie van de pilot
gericht op de implementatie van geprotocolleerde multidisciplinaire intake is op dit
moment nog onvoldoende duidelijk. De Financiële Adviescommissie heeft hierdoor
geen besparing kunnen kwantificeren, hoewel duidelijk is dat de samenvoeging (en
landelijke meldkamerorganisatie) mede is ingezet om door schaalvoordeel (financiële)
efficiency te kunnen realiseren.
Met betrekking tot de huisvestingskosten
De huisvestingkosten van de meldkamer van Hollands Midden blijft (tot implementatie
LMO) in de samengevoegde begroting. Ook de kosten van de huisvesting van het
Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) van de veiligheidsregio Hollands Midden. Onder
het RCC wordt verstaan het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Regionaal
Beleidsteam (RBT) en de diverse actieruimtes. Er is een aantal beperkte besparingen
te realiseren op het gebied van energie, onderhoud en servicekosten.
Inhuizing van het personeel van de meldkamer van Hollands Midden in De Yp leidt
niet tot meerkosten op het gebied van huisvesting voor Haaglanden. In de
gehanteerde financiële uitgangspunten wordt dan ook geen rekening gehouden met
een af te sluiten huurovereenkomst en daarbij behorende verrekening van
huisvestingskosten van Hollands Midden aan Haaglanden.
4. Meerkosten ten opzichte van de huidige kosten
Er zijn door de Financiële Adviescommissie maar beperkte meerkosten (bij de
meldkamer Haaglanden) geïdentificeerd als gevolg van samenvoeging met de
3
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meldkamer van Hollands Midden. Eventuele meerkosten (bijv. licenties) worden
gedekt uit de begroting van de meldkamer van Hollands Midden.

5. Verdeelsleutel besparingen
Uitgangspunt is dat de samenvoeging van beide meldkamers niet mag leiden tot
structureel hogere kosten ten opzichte van de begroting van 2013. Dit geldt dan, in
de optiek van financials3 uit beide regio’s, voor beide veiligheidsregio’s. Het
structureel financieel voordeel kan uiteraard worden verdeeld volgens verschillende
methodieken; een gelijke verdeling, een verdeling naar rato van kosten, een
verdeling naar rato van inwoners, etc. etc.
Er wordt in de berekeningen uitgegaan van een samengevoegde situatie vóór LMO
van 1½ jaar.
Verdeelsleutel 1: structurele besparingen gelijk verdelen.
Het structureel financieel voordeel van € 750.000 kan worden verdeeld conform het
bestuurlijk besluit over de verdeling van de eenmalige kosten van samenvoeging
(gelijke verdeling) en is hiermee dan consistent en congruent. Dit betekent dat de
politie de helft van het bedrag, € 375.000, in mindering op de begroting brengt. Het
resterend bedrag komt ten bate van de beide veiligheidsregio’s, zijnde € 187.500 per
regio. Onder aftrek van de eenmalige kosten netto besparing € 102.500 per regio.
Bruto voordeel
Regio Hollands-Midden
Politie Hollands-Midden
Regio Haaglanden
Politie Haaglanden
Totaal

187.500
187.500
187.500
187.500
750.000

Uitgaven
samenvoeging
135.000
137.500
135.000
137.500
545.000

Netto voordeel
52.500
50.000
52.500
50.000
205.000

Verdeelsleutel 2: structurele en “zekere” incidentele besparingen voor regio met
hoogste kosten.
Indien de maximale kosten van de tijdelijke maatregelen die Hollands Midden heeft
genomen om de personele capaciteitsproblemen op de meldkamer het hoofd te
bieden (en welke door samenvoeging door Hollands Midden worden bespaard),
moeten worden opgeteld bij het totale gezamenlijke besparingspotentieel is sprake
van een groter te verdelen financieel voordeel van € 969.000.
Een verdeelsleutel zou kunnen zijn om de geïdentificeerde besparingen op het gebied
van ICT en beheerskosten op de meldkamer van (Politie en VR) Hollands Midden
volledig ten goede te laten komen van Haaglanden.
De besparing op de kosten van de tijdelijke personele maatregelen op de meldkamer
van Hollands Midden (1½ jaar x € 146.000 = € 219.000) kunnen worden ingezet ter
(gedeeltelijke) dekking van de eenmalige kosten (2 x € 136.250 = € 272.500).
Onder aftrek van de eenmalige kosten (€ 272.500) en het verschil in de gedeeltelijke
dekking van de eenmalige kosten voor Hollands Midden (€ 53.500) een netto
besparing van € 424.000 voor Haaglanden.
Bruto voordeel
Regio Hollands-Midden
3

135.000

Uitgaven
samenvoeging
135.000

Netto voordeel
0

Ernst Breider; concerncontroller VR Hollands Midden, Ernie Gabel; concerncontroller VR Haaglanden,
Pieter Fleur; Financiën Politie.
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Politie Hollands-Midden
137.500
137.500
0
Regio Haaglanden
348.250
135.000
213.250
Politie Haaglanden
348.250
137.500
210.750
Totaal
969.000
545.000
424.000
Verdeelsleutel 3: structurele en “zekere” incidentele besparingen gelijk verdelen.
Indien de kosten van de tijdelijke maatregelen die Hollands Midden heeft genomen
om de personele capaciteitsproblemen op de meldkamer het hoofd te bieden (en
welke door samenvoeging door Hollands Midden worden bespaard), worden opgeteld
bij het totale gezamenlijke besparingspotentieel is weerom sprake van een te
verdelen financieel voordeel.
Hiermee wordt het financieel voordeel € 969.000 en kan worden verdeeld conform
het bestuurlijk besluit over de verdeling van de eenmalige kosten van samenvoeging
(gelijke verdeling). Dit betekent dat de politie de helft van het bedrag, € 484.500, in
mindering op de begroting brengt. Het resterend bedrag komt ten bate van de beide
veiligheidsregio’s, zijnde € 242.250 per regio. Onder aftrek van de eenmalige kosten
netto besparing € 212.000 per regio.
Bruto voordeel
Regio Hollands-Midden
Politie Hollands-Midden
Regio Haaglanden
Politie Haaglanden
Totaal

242.250
242.250
242.250
242.250
969.000

Uitgaven
samenvoeging
135.000
137.500
135.000
137.500
545.000

Netto voordeel
107.250
104.750
107.250
104.750
424.000

Algemeen
Beide regio’s kunnen bovenstaande bedragen verdelen binnen Haaglanden
respectievelijk Hollands Midden via reeds binnen de eigen regio afgesproken
verdeelsleutels.
Bovenstaand heeft betrekking op de periode tot aan de implementatie van de LMO.
Conclusie
De opstellers van dit document (‘financials uit beide regio’s) concluderen dat:
- Samenvoeging van beide meldkamers, vooruitlopend op implementatie van de
LMO, een efficiencybesparing oplevert.
- Indien beide besturen een aandeel in deze efficiencybesparing ook aan de andere
regio ‘gunt’, verdeelsleutel 3 een redelijke verdeelsleutel zou kunnen zijn.
Risico’s (niet limitatief)
Met betrekking tot samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden:
a. Indien de besparingen zich niet materialiseren of de besparingen groter zijn,
wordt voorgesteld dat beide regio’s conform verdeelsleutel 3 het nadeel en het
voordeel gelijk verdelen.
b. Indien de eenmalige kosten van de samenvoeging (substantieel) meer bedraagt
dan de € 545.000 komt de financiering van de extra kosten voor rekening
conform de verdeling die hiervoor al is afgesproken (de politie garant staat voor
de helft van het bedrag, het resterend bedrag komt voor rekening van de beide
veiligheidsregio’s).
Met betrekking tot LMO:
c. Wat behoort wel en niet tot het budget van de LMO (C2000, NMS, OMS, RCC,
etc.), en zo niet, tot wiens budgettaire verantwoordelijkheid dan wel.
d. Hoe ziet de uitwerking van de overdacht van middelen (verdeelsleutel uitname
van € 42 mln. uit gemeentefonds) eruit.
e. Onbekende consequenties nulmeting en advies ‘due diligence’ commissie.
Vervolgacties Vervolgstappen
5
Agendapunt A.1 Bijlage 2 AB VRHM 27-03-2014

-

Inschatting financiële gevolgen transitieakkoord voor de regionale politie eenheid Den
Haag, Veiligheidsregio’s en RAV-en Haaglanden en Hollands Midden.
Duiding aan de kwartiermaker LMO van de interpretatie van de afspraken in het
transitieakkoord als gehanteerd in de samenvoeging van de meldkamers van
Haaglanden en Hollands Midden.
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A.2

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Regionalisering
Veiligheidshuis Hollands
Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

Janneke van der Zalm
(Ketenmanager
Veiligheidshuis)
27 maart 2014

A.2

Bijlage(n):

2

H. Lenferink (DB)
R. Bitter (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. met ingang van 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, het Veiligheidshuis Hollands
Midden een regionale functie te geven, zodat alle gemeenten desgewenst kunnen
participeren in deze netwerkorganisatie;
2. de hieruit voortvloeiende meerkosten van € 180.000 naar rato van het aantal inwoners om te
slaan over alle deelnemende gemeenten, waarbij door de Veiligheidsregio de kassiersfunctie
wordt vervuld (zie bijlage verdeelstaat kosten);
3. akkoord te gaan een wijziging van de begroting van de VRHM, waarbij het beschikbare
surplus, afkomstig uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR, wordt aangewend
ter dekking van de meerkosten van regionalisering van het Veiligheidshuis Hollands Midden
ad € 180.000 zodat deze operatie voor de gemeenten budgettair neutraal kan geschieden;
4. het functioneren van het Veiligheidshuis Hollands Midden na twee jaar te evalueren op
effectiviteit en toegevoegde waarde en daarover te rapporteren aan het Algemeen Bestuur.

3. Toelichting op het besluit
Wat is het Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis Hollands Midden is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-,
en zorgketen en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot
een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast,
maatschappelijke uitval en criminaliteit te bestrijden.
Concreet resultaat van de samenwerking binnen het Veiligheidshuis is een integrale
probleemanalyse met een persoons-, gezins-, en/of gebiedsgericht plan van aanpak met concrete
afspraken over de verschillende interventies, inzet van partners en eventuele vervolgstappen en
monitoring. In het Veiligheidshuis zijn zowel vertegenwoordigers van de gemeenten, de zorgketen
als de strafrechtsketen fysiek aanwezig. Dit maakt het mogelijk om snel en structureel informatie
te bundelen en acties uit te voeren.
Het gaat om complexe problematiek voornamelijk afkomstig uit de doelgroepen: (jeugdige)
veelplegers, (ex-)gedetineerden, plegers van huiselijk geweld, en jeugdgroepen.
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Veiligheidshuis Hollands Midden
De Veiligheidshuizen Gouda en Leiden bestaan sinds 2009 en zijn inmiddels samengevoegd tot
het Veiligheidshuis Hollands Midden. De eerste jaren heeft het veiligheidshuis zich vooral gericht
op het ontwikkelen van een breed netwerk in de regio en het behandelen van casuïstiek voor de
gemeenten Gouda en Leiden.
Sinds eind 2011 coördineert het Veiligheidshuis ook de nazorg voor (ex-)gedetineerden voor het
grootste deel van de regiogemeenten. Nazorg is sinds 2004 een verantwoordelijkheid van
gemeenten, maar is vooral voor kleine gemeenten niet eenvoudig zelf te organiseren. Voor deze
coördinatie was tot en met 2013 extra financiering beschikbaar vanuit het Rijk.
De vaste partners die binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden fysiek samenwerken zijn: de
gemeenten Leiden en Gouda, het Openbaar Ministerie, de Politie, Reclassering Nederland,
Palier, het Leger des Heils, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst
Justitiële Inrichtingen, Halt en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Daarnaast werkt het
Veiligheidshuis op structurele basis samen met vele regionale en lokale zorg- en dienstverleners.
Het Veiligheidshuis kent een dagelijkse aansturing door een Ketenmanager. Op tactisch niveau
vindt aansturing plaats door een Regiekamer, bestaande uit managers vanuit de hierboven
genoemde vaste partners. Op strategisch niveau vindt aansturing plaats en wordt verantwoording
afgelegd aan de Stuurgroep van het Veiligheidshuis die bestaat uit bestuurders van de vaste
partners. Beide gremia worden aangevuld met vertegenwoordigers uit de gemeenten Alphen aan
den Rijn en Katwijk.

Regionalisering van het Veiligheidshuis
Vanuit de Rijksoverheid is gesteld dat iedere gemeente in Nederland zich zou moeten kunnen
aansluiten bij een Veiligheidshuis en heeft daarom aan de zetelgemeenten een bedrag
beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. De Rijksbijdrage gaat uit van een cofinanciering
door gemeenten en is specifiek bedoeld voor een aantal basisfaciliteiten van het Veiligheidshuis,
zoals huisvesting, ICT en ketenpersoneel.
Problematiek die gemeentegrenzen overstijgt kan binnen een regionaal Veiligheidshuis
eenvoudiger aangepakt worden. Voor alle deelnemende (regionaal werkende) partners is het vele
malen efficiënter om op een centrale locatie bijeen te komen en daar een integraal, breed
gedragen plan van aanpak te maken. Bovendien sluiten enkele (justitiële) partners vanaf 2014
niet meer aan in lokale overleggen. Zij investeren in hun aanwezigheid en daarmee hun kwaliteit,
binnen het Veiligheidshuis.
De gebundelde expertise van alle partners heeft een meerwaarde qua kwaliteit en snelheid van
handelen in casuïstiek. Afstemming over het benodigde en beschikbare instrumentarium uit de
verschillende ketens (zorg, straf en veiligheid) levert een aanpak op waarbinnen acties elkaar
versterken en opvolgen en professionals met elkaar samenwerken. Op deze manier sluit het net
zich rondom een casus. Bovendien worden lacunes in het huidige (zorg)interventie-aanbod voor
de regio zichtbaar en kan dit worden aangepakt.
Gemeenten kunnen eenvoudig gebruik maken van dit platform aan partners en overleggen om
hun ingewikkelde casuïstiek aan te pakken, zonder dit zelf te organiseren.
Deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van het Veiligheidshuis door casuïstiek in te
brengen en zelf deel te nemen aan de overlegtafels. Tevens kunnen gemeenten (de partners van)
het Veiligheidshuis Hollands Midden als informatiecentrum benaderen voor casuïstiekinformatie,
interventierepertoire en advies.
In de regio Hollands Midden vinden verscheidene casuïstiekoverleggen plaats, vooral gericht op
zorg. Het Veiligheidshuis is een aanvulling op deze overleggen zodra straf en/of veiligheid een rol
speelt en wanneer de casus de lokale expertise overstijgt. Dan kan het Veiligheidshuis tevens als
opschalingsmodel dienen. De verbinding tussen het Veiligheidshuis en deze lokale overleggen,
zorgt ervoor dat casuïstiek niet dubbel besproken wordt en geen enkele casus tussen wal en
schip valt.
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Alphen aan den Rijn en Katwijk organiseren zelf casuïstiekoverleggen die een gedeeltelijke
overlap vormen met casuïstiek die binnen het Veiligheidshuis wordt besproken. Op bestuurlijk
niveau hebben deze gemeenten aangegeven hun eigen overleggen voort te willen zetten en te
zullen aansluiten op het Veiligheidshuis door middel van het gebruik van GCOS (Geïntegreerd
Casusoverleg Ondersteunend Systeem) het registratiesysteem dat landelijk gebruikt wordt binnen
Veiligheidshuizen. Op die manier vindt eenvoudig afstemming plaats welke personen en gezinnen
op welke overleg worden besproken en kan er zonder verlies van informatie naar het
Veiligheidshuis worden opgeschaald indien dit is gewenst. Beide gemeenten hebben aangegeven
dat zij de regionalisering van het VHH HM steunen als dit niet slechts een fysieke functie zal zijn,
maar ook gaat functioneren als een regionaal netwerk, waarvan de bestaande overleggen in
Alphen aan den Rijn en Katwijk deel uitmaken. Daarnaast is afgesproken dat de prioritering van
de agenda van het casuïstiekoverleg binnen het Veiligheidshuis wordt bepaald op aangeven van
in overleg met de lokale gemeenten.

Financiering
Een regionaal Veiligheidshuis vraagt om een regionale financiering, dat wil zeggen dat iedere
gemeente een bijdrage levert. Het voorkomt uitsluiting van gemeenten, wat een bedreiging zou
vormen voor een sluitende ketensamenwerking in Hollands Midden. Niemand heeft er baat bij als
professionals casuïstiek uit enkele gemeenten niet binnen het Veiligheidshuis kunnen aandragen,
omdat die gemeenten hebben besloten niet aan te sluiten op het Veiligheidshuis.
Daarnaast hebben de initiatiefnemende gemeenten Leiden en Gouda aangegeven dat het meedoen
van in principe alle gemeenten in Hollands Midden voor hen een belangrijke voorwaarde is

In de huidige situatie vindt financiering van het Veiligheidshuis plaats vanuit de gemeenten Leiden
en Gouda en een rechtstreekse bijdrage van bijna € 295.000 vanuit het Rijk aan Leiden als
zetelgemeente. De gemeenten Gouda en Leiden leveren in 2014 een bijdrage van respectievelijk
€ 115.000 en € 192.000 waardoor complexe- en nazorgcasuïstiek uit Leiden en Gouda
besproken kan worden binnen het Veiligheidshuis.
Leiden en Gouda kunnen niet alle kosten dragen voor de inzet van het Veiligheidshuis op
casuïstiek voor regiogemeenten. Om een basismodel Veiligheidshuis (bijlage 1) voor de regio
Hollands Midden te organiseren is een bijdrage vanuit alle regiogemeenten nodig van totaal €
180.000. Vanuit het basismodel kunnen alle gemeenten casuïstiek aandragen, wordt op
complexe en nazorg- casuïstiek een integraal plan van aanpak ontwikkeld en hebben zij
trekkingsrecht op vrijwillige trajecten.
In de huidige begroting van het Veiligheidshuis 2014 á € 628.000 zijn naast Leiden en Gouda vijf
regiogemeenten opgenomen die in 2013 ambtelijk of bestuurlijk hebben aangegeven (ook los van
financiering via de Veiligheidsregio) te willen participeren binnen het Veiligheidshuis. De zeven
gemeenten brengen met elkaar ca € 70.000,- in. De bijdragen zijn vastgesteld aan de hand van
het percentage inwoners per gemeente van de gevraagde € 180.000 aan bijdrage (zie bijlage 2)
Het totaal van de Rijksbijdrage, de bijdrage van de zeven participerende gemeenten maakt de
begroting Veiligheidshuis 2014 voor dit moment sluitend.
Deze gemeenten staan samen voor circa 61% van de casuïstiek uit de regio. Alphen aan den Rijn
en Katwijk vangen een deel van de regionale casuïstiek af met eigen overleggen, waar zij ook zelf
de kosten voor dragen (zie bijlage kostenoverzicht huidige situatie). Alphen aan den Rijn blijft de
casussen voor de gemeenten Kaag en Braassem, en Nieuwkoop organiseren (uit de nieuwe
regionale middelen wordt Alphen aan den Rijn hiervoor gecompenseerd voor € 3.000 per
genoemde gemeente; hierdoor betalen de genoemde gemeenten niet dubbel). Verwacht wordt
dat wanneer het Veiligheidshuis volledig regionaal kan gaan werken, zij een toename krijgt van 20
tot 25% in casuïstiek.
Met het rondkomen van de financiering vanuit de Veiligheidsregio zou er een bedrag van
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€ 110.000,- (€ 180.000 – € 70.000 van de zeven reeds participerende gemeenten) bovenop de
huidige begroting van het Veiligheidshuis 2014 komen, wat resulteert in een nieuwe begroting van
€ 738.000 (incl. begrotingen veiligheidshuizen gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk: €
843.900).
De extra middelen zijn nodig voor inzet op extra personeel om de toename van 20 tot 25 %
casuïstiek uit de regio te kunnen verwerken en voor de bekostiging van (vrijwillige) trajecten om
de slagkracht binnen het Veiligheidshuis te behouden. In de begroting van het Veiligheidshuis is
namelijk een kostenplaats opgenomen voor vrijwillige trajecten. Deze middelen zijn bedoeld om
regiobreed in te zetten op casuïstiek. Daarbij kan gedacht worden aan het inkopen van een
begeleidingstraject bij bv de reclassering. Hierdoor hoeven gemeenten geen aanvullende kosten
te maken wanneer in een overleg besloten wordt dat het wenselijk is om begeleiding in te zetten
op een casus. Dit wordt dan centraal vanuit die kostenplaats betaald. Dit centraal inzetten van
vrijwillige trajecten komt voort uit het argument dat casuïstiek zich niet houdt aan
gemeentegrenzen en we in de regio met elkaar niet moeten willen dat iemand benodigde
begeleiding misloopt als een individuele gemeente de begeleiding niet zou kunnen betalen.
Evaluatie
Uit bovenstaande blijkt dat het regionaliseren van het Veiligheidshuis Hollands Midden een
realistische ambitie is van de initiatiefnemende gemeenten Leiden en Gouda. De praktijk zal
moeten aantonen of de geschetste meerwaarde van het regionaliseren daadwerkelijk wordt
verkregen. Gelet hierop is afgesproken dat na twee jaar het functioneren van het Veiligheidshuis
zal worden geëvalueerd op effectiviteit en meerwaarde. Deze evaluatie zal worden uitgebracht
aan het Algemeen Bestuur.

4. Kader
Dit voorstel is gebaseerd op het Landelijk kader Veiligheidshuizen, het voorstel tot wijziging van
de gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG (AB-besluit d.d. 13 februari jl.) en de
concept-begrotingsuitgangspunten 2015 (AB-besluit d.d. 13 februari jl.).

5. Consequenties
De gevraagde bijdrage van € 180.000 per jaar kan budgettair neutraal worden gedekt uit het
beschikbare surplus, afkomstig uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR (zie ook DBvoorstellen tot wijziging gemeenschappelijke regelingen VRHM en RDOG, alsmede de
begrotingsuitgangspunten 2015). Hiertoe is wel een begrotingswijziging noodzakelijk.
De totale opbrengst uit het omleggen van de financieringsstromen GHOR bedraagt € 300.000.
Hiervan wordt € 120.000 aangewend voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling van het
programma GHOR. Het beschikbare surplus wordt, via dit voorstel, aangewend voor de bijdrage
aan het Veiligheidshuis Hollands Midden en zal dus niet leiden tot een verlaging van de
gemeentelijke inwonerbijdrage aan de VRHM. Daarentegen hoeven de gemeenten ook geen
extra financiële bijdrage te leveren aan het Veiligheidshuis Hollands Midden.
Ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan het Veiligheidshuis Hollands Midden vervult de
veiligheidsregio de kassiersfunctie (zoals ook bij de gemeentelijke bijdragen aan het Rode Kruis
en Slachtofferhulp).

6. Aandachtspunten / risico’s
Gelet op de financiële relatie met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen
VRHM en RDOG (AB-besluit d.d. 13 februari jl.), dienen eerst de gemeentebesturen ingestemd te
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hebben met deze wijziging, alvorens overgegaan kan worden tot effectuering van de voorgestelde
bijdrage aan het Veiligheidshuis Hollands Midden.
Het besluit kan niet bij meerderheid via het AB aan de deelnemende gemeenten worden
opgelegd, elke gemeente dient hier voor zich expliciet mee in te stemmen.

7. Implementatie en communicatie
Gemeenten nemen automatisch deel als ze via de Veiligheidsregio meebetalen aan het
Veiligheidshuis Hollands Midden. Ze kunnen dan gebruik maken van het Veiligheidshuis Hollands
Midden, maar zijn dat niet verplicht.

8. Bijlagen
1)
2)

Basismodel Veiligheidshuis
Kostentoerekeningsmodel naar % inwoners van € 180.000

9. Historie besluitvorming
-

Bespreking informatienotitie in het DB d.d. 5 december 2013.
Bespreking beslisnotitie in DB d.d. 30 januari 2014: Notitie is aangehouden in afwachting
nader overleg.
Op 24 februari 2014 heeft dit nader bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden met de
gemeenten Leiden, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Gouda over dit onderwerp.
Op 27 februari 2014 is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met het voorstel, onder de
voorwaarde dat het voorstel wordt aangepast op een aantal onderdelen.
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A.2 Bijlage 1
Bijlage 1 Basismodel Veiligheidshuis Hollands Midden
Basisbudget Veiligheidshuis

€ 474.000

Rijksbijdrage € 294.000
Veiligheidsregio €180.000
Omvat:
beschikbaarheid sleutelpartners
informatieknooppunt (op casuïstiek, voor interventies, met lokale overleggen)
beschikbaarheid overlegstructuur (huisvesting, voorbereiding, voorzitter en informatiecoördinator)
plan van aanpak op complexe- en nazorg-casuïstiek ≤ 35 per jaar
opschalingsmogelijkheid naar management en bestuur
beschikbaarheid GCOS
toegang tot landelijke ontwikkelingen
trekkingsrecht op inkoop vrijwillige trajecten
videoconferencing basisvoorziening voor regio Holland Rijnland
participatie in deskundigheidsbevorderende activiteiten
website
Uitbreidingsmogelijkheden:
> 35 complexe en nazorgcasuïstiek

Leiden
> 35 complexe- en nazorgcasuïstiek per jaar (ca 480 per jaar)

€165.000

Gouda
> 35 complexe- en nazorgcasuïstiek per jaar (ca 250 per jaar)

€99.000

Nieuwe Alphen aan den Rijn
> 35 complexe- en nazorgcasuïstiek per jaar (ca 185 per jaar)
Echter draagt zelf zorg voor grootste deel van de casuïstiek door eigen overleggen

€75.0000

Katwijk
> 35 complexe- en nazorgcasuïstiek per jaar (ca 75 per jaar)
Echter draagt zelf zorg voor grootste deel van de casuïstiek door eigen overleggen

€105.900

Totale kosten Veiligheidshuis

€843.900
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A.2 Bijlage 2

Bijlage 2

Kostentoerekeningsmodel bijdrage Veiligheidsregio

Aan de Veiligheidsregio is een bedrag van €180.000 verzocht om de gehele regio Hollands Midden
vanuit het Veiligheidshuis te kunnen bedienen.
Om dit bedrag om te slaan naar aandeel van de individuele gemeenten is verzocht om een verdeling
naar inwoneraantal.
Er ontstaat dan het volgende overzicht:

aantal
inwoners*

%
inwoners

118748

15,5%

€

27.896

Voorschoten

24310

3,2%

€

5.711

Zoeterwoude

8171

1,1%

€

1.920

Oegstgeest

22788

3,0%

€

5.353

Leiderdorp

26706

3,5%

€

6.274

Katwijk

62476

8,2%

€

14.677

Noordwijkerhout

15648

2,0%

€

3.676

Lisse

22511

2,9%

€

5.288

Hillegom

20831

2,7%

€

4.894

Noordwijk

25517

3,3%

€

5.994

Teylingen

35686

4,7%

€

8.383

ABR-gemeente

106558

13,9%

€

25.033

Kaag/Braassem

25737

3,4%

€

6.046

Nieuwkoop

26974

3,5%

€

6.337

Gouda
BodegravenReeuwijk

71235

9,3%

€

16.735

32834

4,3%

€

7.713

Bergambacht

9908

1,3%

€

2.328

13992

1,8%

€

3.287

Leiden

Nederlek
Vlist

180.000 naar %
inwoners

9773

1,3%

€

2.296

11814

1,5%

€

2.775

8049

1,1%

€

1.891

Waddinxveen

25280

3,3%

€

5.939

Zuidplas

40673

5,3%

€

9.555

766219

100%

€

180.000

Schoonhoven
Ouderkerk

totaal

* peilmoment = januari 2013
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A.3

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Multi disciplinair Beleidsplan
OTO 2014-2017
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

I. van Steensel, vz
MDOTO
27 maart 2014

A.3

Bijlage(n):

1

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
Het multidisciplinaire beleidsplan OTO 2014-2017 vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Algemeen
Het voorliggende beleidsplan is het laatste solitaire OTO-beleidsplan dat voorligt. In 2015 wordt
het Regionaal Beleidsplan geactualiseerd. Het multidisciplinaire beleidsplan OTO is één van de
daarmee samenhangende beleidsplannen. Afstemming met de beleidsplannen van de andere
multidisciplinaire werkgroepen zal ongetwijfeld leiden tot enige bijstellingen in het OTOBeleidsplan. De werkgroep ziet dit als een positieve ontwikkeling.

4. Kader
Het team MDOTO werkt actief aan de voorbereiding van de operationele inzet van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en richt zich daarbij op:
1. Procesmatig op een hoger niveau functioneren van de hoofdstructuur
2. Kwaliteitsverbetering en professionalisering van de OTO-systematiek
3. Inhoudelijk beter voorbereid zijn van de hoofdstructuur
4. Integrale samenhang tussen de regionale multidisciplinaire werkgroepen
5. Intensieve externe samenwerking met overige relevante crisis- en convenantpartners
De strategische beleidsvoornemens zijn gebaseerd op de actuele regionale situatie en reeds
bestaande beleidsvoornemens, actuele verworven inzichten uit de voorbije
meerjarenbeleidsperiode, uitgevoerde evaluaties en behoefte analyses, gehouden inventarisaties
en professionele wensen onder de MDOTO-leden en overige MD werkgroepen.
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Concrete beleidsproducten zijn:
1. Evaluatiesystematiek van oefeningen, 2014
2. Vakbekwaamheidsregistratie, 2015
3. Vaardigheidspaspoort, 2015
4. Implementatiesystematiek planvorming, 2016

5. Consequenties
Het beleidsplan is passend aan de toegekende capaciteit vanuit de kolommen en is relevant voor
de uitvoering van de activiteiten.
Volgens de begroting is het budget jaarlijks € 63.200. De kosten voor de jaarlijkse systeemtest
komen hier apart bij en bedragen € 20.000. Bezien wordt of de kosten voor de systeemtest uit het
reguliere budget gedekt kunnen worden. Als dit niet het geval blijkt dan wordt aanspraak gemaakt
op de reserve uit “Samenwerken loont”.

6. Aandachtspunten / risico’s
Politie
De opgenomen capaciteit vanuit de politie is jaarlijks 600 uur (0,45 fte). De komende vijf jaar loopt
de reorganisatie binnen de Nationale Politie; onbekend is nog wat dat betekent voor de
verschillende taken. Deze ontwikkeling maakt het noodzakelijk dat jaarlijks met de partners
gekeken moet worden naar de beschikbare politie capaciteit

7. Implementatie en communicatie
Het Beleidsplan wordt vertaald in jaarlijkse werkplannen die vervolgens in samenwerking met de
overige werkgroepen gemonitord worden via de voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan.

8. Bijlagen
Multidisciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017

9. Historie besluitvorming
Dagelijks bestuur
Veiligheidsdirectie
Hoofdenoverleg

27 februari 2014: ingestemd met het multidisciplinaire OTO-beleidsplan
10 februari 2014: ingestemd met het concept beleidsplan OTO ter
bespreking aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur.
03 februari 2014: mening vormend besproken
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A.3 Bijlage

Multidisciplinair
Opleidings- Trainings- en
Oefenbeleidsplan (MOTOB)
2014 - 2017

Veiligheidsdirectie
Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur

10 februari 2014
27 februari 2014
27 maart 2014

Versie 0.4 februari 2014
Werkgroep Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
Veiligheidsregio Hollands Midden
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Voorwoord
Opleiden, Trainen en Oefenen vormt één van de belangrijke speerpunten van de Veiligheidsregio
Hollands Midden. De bestuurlijke aandacht voor effectief (multidisciplinair) oefenen is de laatste jaren
toegenomen door de landelijke speerpunten die zijn geformuleerd, ter verbetering van de voorbereiding
op de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Het belang hiervan blijft ook de komende periode
onverminderd groot.
In de Wet Veiligheidsregio’s en de onderliggende besluiten zijn kwaliteitseisen voor de hoofdstructuur van
de crisisbeheersing benoemd. Deze eisen vormen de wettelijke basis voor het multidisciplinair opleidingstrainings- en oefenbeleid.
In het voorliggende Multidisciplinaire Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan (MOTOB) 2014-2017
worden de voornemens beschreven op dit essentiële onderdeel van de voorbereiding op
crisisbeheersing. De multidisciplinaire samenwerking binnen de veiligheidsregio staat hierbij centraal.

Veranderende context
Gedurende de looptijd van dit beleidsplan speelt zich een aantal veranderingen af die invloed hebben op
het opleiden, trainen en oefenen in de VRHM. De invoering van de Nationale Politie per 1 januari 2013,
de realisatie daarvan minimaal tot 2017 én de gelijktijdige personele reorganisatie betekent dat
veranderingen plaatsvinden in het aantal functionarissen dat een rol in de crisisorganisatie kan vervullen
(terugbrengen aantal districten en dus districtschefs, maar ook het terugbrengen van het aantal AC`s).
Het is ook niet denkbeeldig dat dit ertoe leidt dat invulling van de rollen in de crisisorganisatie door
andere personen plaats gaat vinden. Daarbij komt dat de Eenheid Den Haag de veiligheidsregio Hollands
Midden én Haaglanden moet kunnen bedienen. De gevolgen van het bovenstaande zullen van invloed
zijn op de politie activiteiten in de werkplannen.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Inleiding
Bij rampen of crises wordt een beroep gedaan op specifieke kennis, competenties en attitude van
hulpverleners, managers en bestuurders. Keerzijde van de (gelukkig) geringe frequentie waarmee
rampen en zware ongevallen zich binnen de regio Hollands Midden voordoen, is dat er weinig routine
opgebouwd wordt. Dit vraagt om continue inspanning, teneinde goed opgeleide, getrainde en geoefende
functionarissen beschikbaar te hebben.
Het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan, kortweg MOTOB, beschrijft hoe hier
door de gemeenten en hulpverleningsdiensten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden gezamenlijk
invulling aan gegeven wordt. Het plan beschrijft op hoofdlijnen de missie, de visie en de
beleidsvoornemens voor de periode 2014-2017. Het beleidsplan is onder meer een nadere specificatie
van de beleidsvoornemens uit het Regionaal Beleidsplan VRHM
Per jaar wordt in werkplannen nadere invulling gegeven aan de strategische beleidsvoornemens. Aan het
einde van elk jaar wordt het oefenjaar geëvalueerd en worden leerpunten meegenomen in het volgende
oefenjaar. Op basis van de evaluaties wordt het werkplan, indien noodzakelijk, dynamisch aangepast.

1.2 Afbakening en focus
Het MOTOB beperkt zich tot de multidisciplinaire opleidings- trainings- en oefenactiviteiten. Iedere
betrokken dienst die deelneemt in de multidisciplinaire samenwerking, is zelf verantwoordelijk voor het al
dan niet opstellen van een monodisciplinair OTO (beleids- en werk-) plan. Het MOTOB richt zich op de te
beoefenen functionarissen uit de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De functionarissen komen terug in de volgende multi-crisisteams:
• Regionaal Beleidsteam (RBT)
• Beleidsteam (BT)
• Regionaal Operationeel Team (ROT)
• Commando Plaats Incident (CoPI)
• Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)/ Calamiteiten meldkamer (CMK (met name de
Calamiteiten Coördinator/CaCo)
• Informatiemanagement
• Ondersteuning
• (exclusief monodisciplinaire actiecentra)

4
Agendapunt A.3 Bijlage AB VRHM 27-03-2014

Hoofdstuk 2 Missie, visie & strategie OTO beleid
2.1

Missie

Missie:
Door middel van opleiden, trainen en oefenen draagt MDOTO als team bij aan een adequate
voorbereiding op de operationele inzetbaarheid van de regionale hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing in de veiligheidsregio Hollands Midden. MDOTO voelt zich
1
hierbij verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van de multidisciplinaire crisisteams en de daartoe
aangewezen multidisciplinaire functionarissen.

2.2

Visie

Visie voor de komende vier jaar:
Vanuit de hiervoor omschreven missie werkt MDOTO als team actief aan de voorbereiding van de
operationele inzet van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en focust
daarbij:
•

procesmatig op het op een hoger niveau functioneren van de (componenten) van de
hoofdstructuur door middel van het aanbieden van (team) competentiegericht opleiden,
trainen en oefenen;

•

kwalitatief op een verdere professionalisering van de OTO systematiek;

•

inhoudelijk op het beter voorbereid zijn van de hoofdstructuur op de relevante regionale
risico’s in het verzorgingsgebied Hollands Midden;

•

op een integrale samenhang tussen de regionale multidisciplinaire werkgroepen;

•

op een intensieve externe samenwerking met overige relevante crisis- en convenantpartners.
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2.3

Strategie

Op basis van de hierboven geformuleerde missie en visie voor MDOTO zijn strategische
beleidsvoornemens voor de komende beleidsperiode geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op de actuele
regionale situatie en reeds bestaande beleidsvoornemens, actuele en verworven inzichten uit de voorbije
meerjarenbeleidsperiode, uitgevoerde evaluaties en behoefteanalyses, gehouden inventarisaties en
professionele wensen onder MDOTO leden en de overige MD werkgroepen. Deze strategische
beleidsvoornemens zijn hieronder thematisch en puntsgewijs weergegeven.
PROCESMATIG
1. VERPLICHTE KADERS
a. Wij dragen er zorg voor dat de wettelijk verplichte minimale geoefendheid ten aanzien
van de hoofdstructuur en rampbestrijdingsplannen jaarlijks wordt bereikt.
b. Wij geven adequaat uitvoering aan de beleidsprioriteiten uit het geldende Regionaal
Beleidsplan en de uitkomsten van de systeemtesten.
2. FUNCTIONEREN HOOFDSTRUCTUUR
a. Wij investeren op het beter functioneren van de hoofdstructuur op het gebied van
‘crisiscommunicatie’ en ‘informatiemanagement’.
3. COMPONENTEN HOOFDSTRUCTUUR
a. Wij oefenen alle daartoe aangewezen multi-functionarissen minimaal één maal per jaar in
hun functioneren op individuele competenties binnen een multi-crisisteam.
b. Wij beoefenen de overdrachtsmomenten tussen aflossende multi-crisisteams en
functionarissen.
c. Wij beoefenen de samenwerking tussen de multi-crisisteams, met name op het gebied
van informatiemanagement (vanuit een netcentrisch principe).
4. EXTERNE SAMENWERKING
a. Wij betrekken thematisch/risico-relevant onze (externe) crisispartners (publieke, private,
vitale) actief bij de jaarlijkse OTO-activiteiten en oefenen daarbij het functioneren van
onze plannen, procedures en convenantafspraken.
b. Wij bevorderen dat alle relevante externe crisis- en convenantpartners tenminste
eenmaal in deze beleidsperiode van vier jaren worden betrokken in het OTO-programma.
5. PROFESSIONALISERING SYSTEMATIEK
a. Wij voeren een meer eenduidige en integrale opbouw door van de OTO systematiek (van
klein naar groot, van eenvoudig naar complex, van mono- naar multidisciplinair) en de
hierbij behorende producten en diensten van de leervormen: opleiden, trainen en
oefenen.
b. Wij bevorderen in ons OTO programma het beoefenen van vaardigheden voor de daartoe
aangewezen multi-functionarissen binnen de hoofdstructuur.
c. Wij voeren een vakbekwaamheidsregistratie in met betrekking tot competenties, gedane
OTO-activiteiten en behaalde resultaten. Dit leidt tot een vaardigheidspaspoort voor de
multi-functionarissen binnen de hoofdstructuur.
d. Wij vinden een goede evaluatiesystematiek van onze OTO-activiteiten belangrijk; wij
onderzoeken hoe wij de uitvoering van de evaluatie van oefeningen optimaliseren.
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e. Wij implementeren de After Action Review methode als evaluatietool bij de multicrisisteams ten behoeve van evaluaties na oefeningen. Toepassing van deze tool wordt
meegenomen in het OTO-programma.
f. Wij organiseren efficiënte en alternatieve vormen van OTO-activiteiten, zoals
netwerkbijeenkomsten en vakmanschapsbijeenkomsten. Wij betrekken hierbij tevens
andere veiligheidsregio’s.
6. INTEGRALITEIT & INTERNE SAMENHANG
a. Wij voeren samen met MDOP een eenduidige implementatiesystematiek door van
plannen en procedures, zodat tijdens de jaarlijkse OTO-activiteiten voldoende aandacht
wordt geschonken aan de operationele bruikbaarheid hiervan bij rampen en crises.
b. Wij structureren de integrale samenwerking met MDOP, MDRB, MDI, MDCOM en
MDNCW. Hierdoor hebben wij qua scenario’s, oefendoelen en oefendilemma’s beter
zicht op/aandacht voor de jaarlijkse OTO behoefte in relatie tot nieuwe risico’s (zoals
grote infrastructurele projecten), operationele planontwikkelingen, nieuwe
convenantafspraken met externe crisispartners, geoefendheid LCMS, en OTO behoefte
vanuit (crisis)communicatieperspectief.
INHOUDELIJK
1. Wij kiezen elk jaar één of meerdere relevante risico’s, onder andere uit het Regionaal
Risicoprofiel en stemmen onze OTO activiteiten van dat jaar daarop af. Dat doen we in tijdige en
nauwe afstemming met alle overige multidisciplinaire werkgroepen.
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Hoofdstuk 3

Uitvoering

Een aantal beleidsvoornemens genoemd in Hoofdstuk 2 is doorlopend/terugkerend en worden jaarlijks
meer specifiek ingepland in de OTO werkplannen. Dit gebeurt in nauwe en tijdige afstemming met de
andere MD werkgroepen.
Andere OTO producten zoals genoemd in de beleidsvoornemens leveren een concreet eindresultaat op.
Concrete (eenmalige) beleidsproducten zijn met name:
1. Evaluatiesystematiek van oefeningen (Realisatiejaar: 2014)
Uitleg: Dit is een systematiek waarbij de PDCA-gedachte structureel wordt toegepast, met een
focus op de leer- en verbeterpunten, het waarnemingsproces en de wijze van rapporteren en
borgen in de eigen organisaties van de evaluatiepunten.
2. Vakbekwaamheidsregistratie (Realisatiejaar: 2015)
Uitleg: Dit is een ondersteunend systeem voor de vakbekwaamheidsbevordering, het centrale
overzicht van de vaardigheden uit de vaardigheidspaspoorten van de multi-functionarissen
3. Vaardigheidspaspoort (Realisatiejaar: 2015)
Uitleg: Dit is een paspoort waarin staat opgenomen welke vaardigheden behoren bij een
functionaris. Aan de hand van het paspoort wordt inzicht verkregen in de oefenbehoefte van de
functionaris.
4. Implementatiesystematiek planvorming (Realisatiejaar: 2016)
Uitleg: Dit zijn structurele samenwerkingsafspraken tussen MDOTO en MDOP over hoe
operationele plannen en procedures in de VRHM worden geïmplementeerd.
5. Productencatalogus OTO (Realisatiejaar: 2017)
Uitleg: Dit is een beschrijving van de regionale OTO producten in haar onderlinge samenhang
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Hoofdstuk 4
4.1

Organisatie & Middelen

Samenstelling MDOTO

De multidisciplinaire werkgroep OTO (MDOTO) wordt gevormd door vertegenwoordigers van:
• Brandweer Hollands Midden
• Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Hollands Midden
• Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
• GHOR Hollands Midden
• Politie Eenheid Den Haag, Bureau Conflict- en Crisisbeheersing
• Defensie, Regionaal Militair Commando West

4.2

Budget

Het budget dat voor 2014 beschikbaar is voor de multidisciplinaire OTO activiteiten bedraagt €
2
63.200,00 , exclusief € 20.000,00 voor het organiseren van de systeemtest. Voor de realisatie van de
beleidsdoelen in de voorliggende planperiode is een jaarlijks totaalbudget nodig van € 85.000,00.
Afbakening
MDOTO is verantwoordelijk voor het organiseren van multidisciplinaire operationele trainingen. Het
hiervoor benodigde budget is aanwezig, maar maakt geen onderdeel uit van het MDOTO budget.
De personele kosten zijn voor rekening van de kolommen zelf (zie hieronder).

4.3

Capaciteit

Voor de komende beleidsperiode is 3,8 fte (1 fte = 1.300 uren netto) beschikbaar voor de uitvoering van
het MOTOB. De fte’s zijn als volgt verdeeld over de verschillende partners:
Organisatie
Multi
Brandweer
GHOR
Politie
BGC
Gemeenten
Totaal op basis MOTOB
GMK
Totoaal uit werkplan

Uur
2666
800
600
600
300
180
5146
550
5696

Fte
2,00
0,60
0,45
0,45
0,22
0,15
3,87
0,40
4,27

Afbakening
Jaarlijks zal ten behoeve van het jaarplan worden bekeken of er behoefte is aan bijstelling van het aantal
fte. De capaciteit van response cel leden voor de verschillende oefeningen is hierin meegerekend. Bij
opleidingen en oefeningen ten behoeve van de introductie van nieuwe werkwijzen in de crisisorganisatie
zal worden gekeken waar de capaciteit wordt begroot. Per thema wordt bepaald of de capaciteit en het

2

Bron: begroting VRHM 2014.
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budget ten laste gaat van het geldende OTO jaarplan, of dat deze op andere wijze kunnen worden
verrekend of bekostigd.
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Bijlagen
Bijlage 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Afkortingenlijst
BT
BVR
CaCo
CMK
CoPI
GMK
LCMS
MDCOM
MDI
MDNCW
MDOP
MDOTO
MOTOB
MDRB
PDCA
RBT
ROT
TBZ

Beleidsteam gemeente
Besluit veiligheidsregio’s
Calamiteiten Coördinator GMK
Calamiteiten Meldkamer
Commandoteam Plaats Incident
Gemeenschappelijke Meldkamer
Landelijk Crisis Management Systeem
Multidisciplinaire werkgroep Crisiscommunicatie
Multidisciplinaire werkgroep Informatiemanagement
Multidisciplinaire werkgroep Netcentrische Werkwijze
Multidisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming
Multidisciplinaire werkgroep Opleiden, Trainen & Oefenen
Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan
Multidisciplinaire werkgroep Risicobeheersing
Plan-Do-Check-Act (Deming Circle)
Regionaal Beleidsteam
Regionaal Operationeel Team
Team Bevolkingszorg
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A.4

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Financiering tijdelijke
capaciteitsuitbreiding GMK
eerste helft 2014
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

G. Blom (politie)

Datum:

27 maart 2014

A.4

Bijlage(n):

N.v.t.

G. Goedhart (DB)
N. Bogers (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de eerste helft 2014 voor de tijdelijke
maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK HM), namelijk:
a. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
b. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;
c. Brandweer: stelt voor de dekking uit de gevormde bestemmingsreserves voor het
programma GMK te halen.
2. in te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de
brandweer van € 138.600 ten laste van een gevormde bestemmingsreserve voor het
programma GMK.

3. Toelichting op het besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 28 juni 2012 vastgesteld dat, zolang MultiDisciplinaire
Intake (MDI) nog niet volledig is geïmplementeerd, tijdelijke maatregelen nodig zijn om personele
capaciteitsproblemen op de meldkamer het hoofd te bieden. Het AB VRHM heeft kennis genomen
van de financiële consequenties daarvan in 2012. Op 8 november 2012 is het AB VRHM akkoord
gegaan met het voorstel voor de dekking van de financiële consequenties voor de eerste helft van
2013. De verhuizing van de GMK HM naar ‘de Yp’ vindt uiteindelijk niet plaats in 2013 en hierdoor
was het noodzakelijk om ook voor de tweede helft van 2013 aanvullende financiële maatregelen
te nemen. Op 27 juni 2013 is het AB VRHM akkoord gegaan met het voorstel voor de dekking van
de financiële consequenties voor de tweede helft van 2013.
Op dit moment (december 2013) is duidelijk dat de verhuizing van de GMK HM naar de Yp op zijn
vroegst in mei 2014 zal plaatsvinden. Dit maakt het noodzakelijk het AB VRHM nogmaals te
vragen om uitvoering te geven aan het eerder genomen besluit en de tijdelijke maatregelen voort
te zetten gedurende de eerste helft van 2014.
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4. Kader
De oorzaken voor de tijdelijk te treffen maatregelen voor de personele capaciteit van de GMK zijn
in de initiële beslisnotitie toegelicht. De genoemde oorzaken zijn nog steeds actueel, hetgeen
betekent dat de noodzaak voor de tijdelijke maatregelen onverminderd is.
Begrote financiële consequenties
De voorziene financiële consequenties van de te nemen maatregelen zijn in de initiële notitie uit
2012 opgenomen:
‘De te nemen en reeds genomen tijdelijke maatregelen brengen kosten met zich mee. Als
uitgangspunt voor de berekening van de financiële consequenties geldt dat:
dat elke kolom ‘haar eigen’ extra benodigde uitvoerende bezetting financiert.
dat de schatting van de financiële consequenties wordt gebaseerd op de werkelijke kosten
van de nu reeds genomen maatregelen.
In de tabel hieronder ziet u de inschatting van de financiële consequenties van het voorstel. In
bijlage 2 treft u de onderbouwing van deze financiële consequenties aan.

a
b
c

Kolommen

fte

2012

Politie
RAV
Brandweer
Totaal

6,3
3,4
3,9
13,6

€237.250
€316.770
€155.470
€709.490

2013
€411.360
€369.540
€277.200
€1.058.100

Eerste helft
2014
€205.680
€184.770
€138.600
€529.050

Dit voorstel staat los van de (nog te behandelen) besluitvorming rond de voorgenomen verhuizing
van de GMK HM en de financiële consequenties die daaraan verbonden zijn. Het voorstel betreft
de continuering van maatregelen die genomen zijn om extra personeel in te zetten tot de
verhuizing van de GMK HM naar de Yp.

5. Consequenties
Dekking financiële consequenties:
Politie dekking
De politiechef eenheid Den Haag (tevens directeur GMK HM) heeft toegezegd dat de benodigde
extra capaciteit ‘politiecentralisten’ die nu tijdelijk beschikbaar is gesteld ook gedurende de eerste
helft van 2014 beschikbaar zal blijven.
Brandweer dekking
Binnen de begroting 2014 van de brandweer bestaat geen ruimte voor een additionele dekking.
De kosten van 2013 worden ten laste gebracht van een daarvoor gevormde bestemmingsreserve
uit het positief jaarrekeningresultaat 2012 van het programma brandweer. Of dit binnen het
jaarrekeningresultaat 2013 ook mogelijk is c.q. er nog ruimte is binnen de daarvoor gevormde
bestemmingsreserve voor 2013 ter dekking van de extra, incidentele kosten van 2014, is op dit
moment nog te onzeker. Daarom wordt voorgesteld de dekking te halen uit de
bestemmingsreserve Transitieakkoord Meldkamer.
RAV dekking
De algemeen manager RAV onderzoekt of de benodigde extra capaciteit ’verpleegkundige’
centralisten die nu tijdelijk beschikbaar is gesteld, ook in de eerste helft van 2014 beschikbaar kan
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blijven. De uitslag van dit onderzoek was ten tijde van het opstellen van deze notitie nog niet
bekend. Bij bespreking ter vergadering kan hierover een mondelinge toelichting worden gegeven.

6. Aandachtspunten / risico’s
Deze beslisnotitie betreft alleen de financiële consequenties van het tijdelijke extra personeel op
de meldkamer in de eerste helft van 2014. De notitie heeft geen betrekking op de kosten die de
verhuizing naar ‘de Yp’ en de ontwikkelingen van een landelijke meldkamerorganisatie met zich
meebrengen, in de vorm van frictiekosten en desintegratiekosten. Deze kosten worden binnen het
project van de verhuizing van de GMK Hollands Midden naar gebouw de Yp in Den Haag in kaart
gebracht.
De verwachting is dat na de verhuizing, ook voor het resterende deel van 2014 deze extra
capaciteit noodzakelijk is, maar er is op dit moment nog geen zicht op een tijdsplanning voor de
inrichting van de LMO en of en op welk moment er in 2014 zich (personele) consequenties
voordoen. Dit betekent dat wederom een verlenging van de tijdelijke financiering van het extra
personeel, voor de tweede helft van 2014, een mogelijk gevolg is.

7. Implementatie en communicatie
Geen.

8. Bijlagen
Geen.

9. Historie besluitvorming
DB 5 december 2013.

Financiering tweede helft 2013
Besluit AB VRHM 27 juni 2013:
e
1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de 2 helft van 2013 voor de tijdelijke
maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Hollands Midden (GMK HM), namelijk:
b. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking;
c. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking;
d. Brandweer: de dekking uit het positieve rekeningresultaat 2012 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden (zie beslispunt 2).
2. in te stemmen met de voorgestelde dekking van de extra, incidentele kosten voor de
brandweer van €138.600 ten laste van het rekeningresultaat 2012 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden (totale kosten 2013 € 277.200).

Initiële voorstel en financiering eerste helft 2013
Besluit AB VRHM 8 november 2012:
1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de eerste helft van 2013 voor de tijdelijke
maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK HM), namelijk:
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a. Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking
b. RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking
c. Brandweer: conform het adagium van het bestuur (geen verhoging van de gemeentelijke
bijdrage’) komt dekking uit de reservepositie van de Veiligheidsregio Hollands Midden. (Zie
beslispunt 2.)
2. akkoord te gaan met voorgestelde dekking van de brandweer van €138.600 ten laste van de
reservepositie van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit AB VRHM 28 juni 2012:
1. Vast te stellen dat - zolang MultiDisciplinaire Intake (MDI) nog niet volledig geïmplementeerd is
- tijdelijke maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden (GMK HM) nodig zijn. De GMK HM heeft
65,3 fte nodig om haar taakstelling te kunnen uitvoeren. Dit is 13,6 fte méér dan de
vastgestelde formatie.
2. Kennis te nemen van de geschatte financiële consequenties van dat besluit:
fte
2012
2013
Kolommen
Politie
6,3
€237.250
€411.360
RAD
3,4
€316.770
€369.540
Brandweer
3,9
€155.470
€277.200
Totaal
13,6
€709.490
€1.058.100
• Er is dekking voor de financiële consequenties van het voorstel voor 2012.
• Er is gedeeltelijke dekking voor de financiële consequenties van het voorstel voor 2013. Het
DB VRHM en AB VRHM ontvangen (resp. in oktober en november) het verder uitgewerkte
voorstel ter dekking van de financiële consequenties van de tijdelijke maatregelen voor 2013.
a
b
c
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2. Toelichting
Medio oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad een eerste schriftelijke reactie gegeven op het
rapport van de commissie Hoekstra. Deze brief is gevoegd bij het kabinetsstandpunt dat aan de
Tweede Kamer is aangeboden. In deze eerste bestuurlijke reactie is aangegeven dat het om een
eerste reactie gaat en dat op een aantal punten nog teruggekomen zal worden. Tevens is
aangekondigd dat de Veiligheidsregio’s gezamenlijk zullen komen met een Agenda van de
Veiligheidsregio’s waarin de bestuurlijke prioriteiten worden vastgelegd.
Bijgaande concept-Agenda van de Veiligheidsregio’s is opgesteld met input van de
managementraden, het overleg van directeuren Veiligheidsregio’s en de politie. Hoewel het
belangrijk is rust en ruimte voor implementatie te creëren willen de veiligheidsregio’s niet stil
blijven staan. Daarom is het overkoepelende doel van de thema’s op deze agenda de
doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s. Om de doorontwikkeling mogelijk te maken is aan de
hand van alle geleverde input een aantal thema’s geformuleerd waar de veiligheidsregio’s in
gezamenlijkheid mee aan de slag willen. Deze thema’s die de focus leggen op doorontwikkeling
en versterking van de veiligheidsregio’s zijn:
1.
Output gerichte sturing
a.
Meer focus op risicogerichtheid en
b.
Toetsing op basis van outcome
2.
Vergroten lerend vermogen van de veiligheidsregio’s
3.
Versterken Multi- en interdisciplinaire samenwerking: partners, politie en defensie
4.
Verder doorontwikkelen van bevolkingszorg
5.
Modernisering Brandweerzorg
6.
GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
7.
Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid
Om deze doorontwikkeling mogelijk te maken is een aantal thema’s geïdentificeerd die meer
organisatorisch van aard zijn en randvoorwaarden scheppen om de eerder genoemde thema’s op
te pakken:
1.
Positie Veiligheidsberaad versterken
2.
Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden
3.
Versterken positie directeur veiligheidsregio en coördinerend functionaris
4.
Verdere standaardisatie informatie- en communicatievoorziening
Voor een eerste uitwerking van de thema’s zie bijgevoegde concept-Agenda van de
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Veiligheidsregio’s. Uitwerking in de vorm van activiteiten en waar nodig benodigde middelen zal
na vaststelling van de thema’s opgepakt worden. Hiervoor zullen opnieuw de verschillende
betrokkenen om input gevraagd worden.

3. Implementatie en communicatie
De Agenda van de Veiligheidsregio’s is behandeld in de vergadering van het Veiligheidsberaad
op 14 februari a.s. De uitkomsten hiervan zijn als volgt (passage is afkomstig uit het conceptverslag van het Veiligheidsberaad van 14 februari):
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Besloten is om de thema’s verder uit te werken in implementatievoorstellen. Bij deze uitwerking
zullen de directeuren, managementraden en politie opnieuw worden geraadpleegd. Intentie is om
de agenda met de concept-implementatievoorstellen voor het Veiligheidsberaad van 16 mei te
agenderen.

4. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

concept-Agenda van de Veiligheidsregio’s
slotnotitie doorontwikkeling veiligheidsregio’s
reactie Brandweer Nederland
reactie LOGCS
reactie Politie Nederland
notitie sturen op gemeenschappelijke regelingen (VRHM)
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1 Inleiding
In de eerste bestuurlijke reactie van het Veiligheidsberaad aan de minister van VenJ (d.d. 11 oktober
2013) is aangekondigd begin 2014 te komen met een agenda van de veiligheidsregio’s waarin
aanbevelingen van de commissie Hoekstra nader zijn uitgewerkt en voorzien van een tijdpad.
Voorliggende agenda biedt meer dan dat: het is een overzicht van de thema’s waar de
veiligheidsregio’s gezamenlijk mee aan de slag willen. Het is daarmee niet alleen een reactie op het
advies van de commissie Hoekstra maar het resultaat van een bredere verkenning: hoe kunnen de
veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid zorgen voor versterking en verbetering van de veiligheidsregio?
Het advies van de commissie Hoekstra is wel de aanleiding voor het opstellen van een agenda van de
veiligheidsregio’s zoals ook aangekondigd in de eerste reactie van het Veiligheidsberaad.
Deze agenda is het resultaat van consultatie van de directeuren veiligheidsregio’s, de regionaal
brandweercommandanten en de coördinerend gemeentesecretarissen. Van de Raad van directeuren
Publieke gezondheid is geen formele reactie ontvangen. Bestuurlijk is er een eerste reactie opgehaald
bij de leden van het DB Veiligheidsberaad en bij de Bestuurlijke Adviescommissies. Nadere uitwerking
van thema’s in implementatievoorstellen inclusief (indien nodig) begroting gebeurt na vaststelling van
de thema’s. Bij deze uitwerking zullen de directeuren en managementraden opnieuw worden
geraadpleegd.
De onderwerpen die de veiligheidsregio’s (via het Veiligheidsberaad) gezamenlijk met VenJ oppakken
(en die een nadrukkelijke rol van het ministerie vragen) komen te staan op de Voorwaartse Agenda
die gezamenlijk met het ministerie van VenJ en de VNG wordt opgesteld.
Onderhavige Agenda van de veiligheidsregio’s is nadrukkelijk bedoeld voor het gezamenlijk (door de
veiligheidsregio’s onderling) stellen van doelen voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio.
Daarmee wordt indirect ook aangeven welke thema’s op dit moment geen prioriteit hebben voor de
veiligheidsregio’s als collectief. Deze agenda moet worden gezien als een dynamisch document: zeker
in het veiligheidsdomein kunnen actualiteiten en ontwikkelingen er toe leiden dat thema’s en/of
activiteiten tussentijds worden toegevoegd of gewijzigd. Hiertoe kunnen de veiligheidsregio’s verenigd
in het Veiligheidsberaad gezamenlijk beslissen aangezien het de agenda ván de veiligheidsregio’s
betreft.
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2 Agenda van de Veiligheidsregio’s
De veiligheidsregio’s hebben de komende periode rust en ruimte nodig om doorontwikkeling en
verdere implementatie mogelijk te maken. Deze ambitie strookt ook met de conclusies van de
commissie Hoekstra. De thema’s in voorliggende agenda dragen bij aan deze doorontwikkeling.
Tegelijkertijd zijn het thema’s en doelstellingen waarbij samenwerking meerwaarde heeft boven het
eigenstandig oppakken en uitvoeren. Het zijn thema’s waarvoor geldt dat een gezamenlijke aanpak
efficiënter en effectiever is – en dus meerwaarde heeft- dan een individuele aanpak per
veiligheidsregio. Het versterken door samenwerken zorgt voor synergie en betere resultaten tegen
lagere kosten. Geld, middelen en energie die op deze wijze worden gewonnen, kunnen worden
besteed aan andere zaken. Hierdoor presteren veiligheidsregio’s gezamenlijk én individueel beter. De
gezamenlijk op te pakken activiteiten ten aanzien van onderstaande thema’s moeten bijdragen aan
verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio en verbetering van de taakuitoefening.
Doorontwikkeling en versterking Veiligheidsregio’s
De maatschappelijke context waarin overheidsuitgaven kritisch bekeken worden, de
verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven niet langer door de overheid wordt opgepakt en het
besef dat sommige risico’s onvermijdelijk zijn, vraagt om een meer outputgerichte sturing. Niet alleen
de sturing op de veiligheidsregio’s middels toetsing door de Inspectie maar ook de sturing binnen de
eigen veiligheidsregio (dit thema komt terug op de Voorwaartse agenda). Daarnaast zal de focus
gelegd moeten worden op risicogerichtheid. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat zijn de
risico’s, hoe groot is de kans dat het risico zicht voordoet en wat zijn dan de gevolgen? De
veiligheidsregio’s moeten middelen meer in gaan zetten op risico- en gevolgbeperkende maatregelen.
De ervaringen met risicogericht werken dienen, voor het optimale resultaat en leereffect, met elkaar te
worden gedeeld. Dit draagt bij aan het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s.
Zeker in combinatie met hierop aangepast toetsing, opleidingen en oefeningen. Wanneer gewerkt
wordt aan het verbeteren van de effecten van de inspanning door de veiligheidsregio, neemt ook de
motivatie om te leren en te innoveren toe.
Een ander aandachtspunt is het versterken van de samenwerking zowel multi- als interdisciplinair. Er
wordt veel verwacht van de veiligheidsregio’s. Dit vraagt om een goede interne en externe
samenwerking: de veiligheidsregio is bij uitstek een netwerkorganisatie en daarmee spin in het web
van een groter systeem. Zowel binnen de veiligheidsregio als bovenregionaal zal er intensieve
aandacht moeten zijn voor samenwerking. Door het bundelen van krachten en organiseren van
afstemming kunnen verantwoordelijkheden daar belegd worden waar ze thuis horen en kan de
kwaliteit van de dienstverlening aan de burger vergroot worden.
Ook binnen de monodisciplinaire organisaties zijn belangrijke ontwikkelingen gaande die in de nabije
toekomst aandacht vragen. Bij de brandweer gaat het met name om het doorzetten van de ingezette
moderniseringslag. Ook op het gebied van bevolkingszorg zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen
gezet en vraagt verdere doorontwikkeling aandacht.
Belangrijk uitgangspunt bij bovenstaande thema’s betreft de zelf- en samenredzaamheid. Deze notie
is leidend bij het realiseren van een meer risicogerichte aanpak, de samenwerking met burgers en
bedrijfsleven, en de modernisering van de brandweer en doorontwikkeling van bevolkingszorg.
Om verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s te bevorderen is een aantal prioritaire thema’s
vertaald in agendapunten waar door de veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid op geïnvesteerd zal
worden.
1. Output gerichte sturing
a. Meer focus op risicogerichtheid en
b. Toetsing op basis van outcome
2. Vergroten lerend vermogen van de veiligheidsregio’s
3. Versterken multi- en interdisciplinaire samenwerking: partners, politie en defensie
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4.
5.
6.
7.

Modernisering Brandweerzorg
Verder doorontwikkelen van bevolkingszorg
GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid

In het volgende hoofdstuk worden deze thema’s nader toegelicht.
Doorontwikkeling organisatorische randvoorwaarden
Om bovengenoemde doorontwikkeling mogelijk te maken dient aan een aantal randvoorwaarden van
organisatorische aard te worden voldaan.
Belangrijke conclusie van de adviescommissie Hoekstra was dat een stelselwijziging weliswaar niet
aan de orde is, maar wel geïnvesteerd moet worden op versterking van een aantal organisatorische
onderdelen van dat stelsel. In dit kader moet de rol van de gemeenteraden versterkt worden om de
huidige constructie van verlengd lokaal bestuur beter tot zijn recht te laten komen. Daarnaast is het
belangrijk dat rol en positie van een tweetal belangrijke functionarissen in de Veiligheidsregio
duidelijker en eenduidiger worden verankerd: die van de directeur veiligheidsregio’s en de
coördinerend functionaris. Om de bovenregionale samenwerking op effectievere wijze te faciliteren en
mogelijk te maken, is het van belang dat het Veiligheidsberaad meer slagkracht krijgt. Ook de
aanbeveling van Hoekstra om meer landelijke sturing toe te passen door middel van door de minister
1
uitgevaardigde landelijke doelstellingen vraagt om een stevige positie van het Veiligheidsberaad als
belangenbehartiger van de veiligheidsregio’s en gesprek- of onderhandelingspartner richting
minister(ie) van VenJ.
Dit resulteert in onderstaande randvoorwaardelijke thema’s voor de agenda van de veiligheidsregio’s
1. Versterken positie Veiligheidsberaad
2. Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden
3. Versterken positie directeur veiligheidsregio en coördinerend functionaris
4. Verdere standaardisatie informatie -en communicatievoorziening

1

In deze doelstellingen stelt de minister vast welke onderwerpen moeten worden meegenomen in de
regionale planvorming en waarover moet worden gerapporteerd aan de minister door de afzonderlijke
veiligheidsregio. Dit instrument is tot nu toe alleen toegepast op het gebied van crisiscommunicatie.
De minister is voornemens meer landelijke doelstellingen vast te stellen.
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3 Uitwerking agendapunten
Hierna volgt per agendapunt een globale uitwerking: wat is het probleem dat aanpakt moet worden,
wat is het te bereiken doel en welke activiteiten moeten hiervoor opgepakt worden of worden al
opgepakt. Na vaststelling van de onderwerpen voor de Agenda van de veiligheidsregio’s zal verdere
operationalisering in overleg met de managementraden en de directeuren plaatsvinden.

3.1 Inhoudelijke prioriteiten
3.1.1 Risicogerichte sturing
In de huidige werkwijze van de veiligheidsregio’s is er onvoldoende aandacht voor het voorkomen van
risico’s en het aan de voorkant beperken van de gevolgen. De focus ligt op incidentbestrijding en op
het nakomen van inputgerichte regelgeving. Daarnaast bestaat bij burgers nog altijd de indruk c.q.
verwachting dat de overheid voor hen zorgt. De samenwerking met burgers en bedrijven kan
verbeterd. Onder meer in de communicatie zal meer gedaan moeten worden aan
verwachtingsmanagement (zie ook paragraaf 3.1.5).
Er wordt gewerkt met risicoprofielen, maar er is onvoldoende aandacht voor het beperken van de
risico’s en het beperken van effecten. De focus ligt nog te zeer op het behalen van vooraf bepaalde
standaard inputgerichte eisen. Dit wordt gestimuleerd door de manier waarop veiligheidsregio’s
momenteel worden beoordeeld (halen van opkomsttijden registratie slachtoffers). Dit zegt echter niets
over het werkelijke verloop van het incident of over het wel of niet benutten van de mogelijkheid om
het incident aan de voorkant te voorkomen of de effecten te beperken (bijvoorbeeld door een goede
sprinklerinstallatie of betere voorlichting over vluchtroutes).
De notie van risicobeheersing zal steeds meer plaatsmaken voor het adagium van risicogerichtheid.
Daarmee wordt bedoeld dat het volledig beheersen van risico’s niet mogelijk is en dat het ook niet aan
de veiligheidsregio alleen is om daar invloed op uit te oefenen. De samenleving als geheel bepaalt wat
passend is bij een risicosamenleving en accepteert dat er altijd risico’s zijn die niet te beïnvloeden zijn.
Risicogerichtheid impliceert dat iedereen aanspreekbaar is en legt de focus op beïnvloedbare risico’s.
Om deze verandering in denken te bewerkstelligen is intensieve samenwerking tussen veel partijen
nodig: veiligheidsregio’s, gemeenten, RUD, private partijen, provincie, Rijk (zie ook 3.1.3.
samenwerking). Om hen daarin te ondersteunen is het noodzakelijk dat er een landelijke ‘visie op
risicogerichtheid’ wordt ontwikkeld. Deze visie biedt een gedeeld kader voor alle partijen. De
directeuren veiligheidsregio’s hebben aangegeven het initiatief te willen nemen tot het opstellen van
deze visie. Thema’s als risicobewustzijn, tolerantiegrenzen, participatiemaatschappij en discontinuïteit
van de samenleving dienen in de visie aandacht te krijgen. De visie zal moeten aansluiten bij
belangrijke huidige bewegingen in het overheidsoptreden zoals ‘van regelgestuurd naar outcomedenken’, ‘van regulerend naar lerend toezicht’, ‘van vergunningen naar duurzame
gedragsverandering’ en de visie op bevolkingszorg (rapportage bevolkingszorg op orde) en de
uitkomsten van RemBrand fase 2.
Die visie kan ook als basis dienen voor de verdere inbreng van veiligheidsregio’s in het
wetgevingstraject rondom de Omgevingswet. Daarbij dient de rol van de veiligheidsregio’s nadrukkelijk
te worden benoemd en geborgd. Hierover zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden met het
ministerie in de Voorwaartse agenda. Het is aan de veiligheidsregio om gevolgen van het beheren,
gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving in kaart te brengen zodat het bestuur deze kan
duiden in termen van aanvaardbaar of onaanvaardbaar veiligheidsrisico (in het kader van
risicogerichtheid). Daarnaast is het van belang om de verantwoordelijkheden voor het treffen van
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maatregelen daar te laten waar ze thuis horen. De RUD’s en de veiligheidsregio zullen meer samen
moeten optrekken om die nieuwe benadering van risicogerichtheid te bewerkstelligen.
Het Veiligheidsberaad en vele partijen met hen zijn er van overtuigd dat de huidige landelijke sturing
en toezicht te veel gericht zijn op prestatie- en organisatie-eisen. Te weinig wordt gekeken naar het
effect van deze (en andere) maatregelen. Het Veiligheidsberaad verzoekt de minister van VenJ een
meer effectgericht toezicht door de Inspectie van VenJ te realiseren en dit in de Voorwaarts Agenda
op te nemen. Hiervoor geeft de Inspectie van VenJ zelf in verschillende onderzoeksrapporten al
voldoende handvatten.
In dit verband verdienen de opkomsttijden van de brandweer specifieke aandacht. De huidige
wettelijke normtijden zijn een voorbeeld van te veel sturen op prestatie en te weinig op effecten. Het
lopende project RemBrand fase 2 biedt de veiligheidsregio’s en de wetgever alternatieven voor de
huidige normtijden. Naast de opkomsttijden worden andere indicatoren gepresenteerd (bijvoorbeeld
preventieve maatregelen) die van invloed zijn op de brandveiligheid. Veiligheidsregio’s kunnen dan
zelf keuzes maken over welke maatregelen zij wel en niet nemen. Ook op het gebied van
bevolkingszorg onderzoekt het Veiligheidsberaad met het project Bevolkingszorg op orde naar een
outputgerichte en realistische manier van toetsing.
Naast meer sturing op effecten is het belangrijk om, daar waar mogelijk en zinvol, te zorgen voor een
betere onderlinge vergelijkbaarheid van de kwaliteit tussen de regio’s. Dit kan onder meer door het
invoeren van een uniform kwaliteitssysteem. Hiervoor wordt momenteel een multidisciplinair
instrument ontwikkeld (Cicero). Hierbij moet wel worden bedacht dat de onderlinge vergelijkbaarheid
van de regio’s beperkt is vanwege de grote regionale verschillen (denk aan omvang,
bevolkingsdichtheid, risicoprofiel, organisatorische inrichting).
Output gerichte sturing
Probleem definitie

Te veel op inputgerichte sturing en focus op incidentbestrijding.

Doelstelling

Output gerichte sturing: daar waar mogelijk beperken van risico’s en effecten.
Veiligheidsregio’s maken zichtbaar welke haalbare maatschappelijke effecten
zij bereiken met hun inspanningen. Dit betekent dat bij beleid meer wordt
nagedacht over de maatschappelijke effecten (baten) in relatie tot de te
verwachten kosten.

Activiteiten

Landelijke visie risicogerichtheid. initiatief bij de directeuren veiligheidsregio’s,
advisering via de adviesstructuur van het Veiligheidsberaad en bestuurlijke
vaststelling in het AB van het VB.
Zorg dragen voor duidelijke rolomschrijving van de veiligheidsregio’s in de
omgevingswet en versterking van de samenwerking tussen veiligheidsregio
en RUD.
Aansturen op outputgerichte toetsing (tevens punt voor voorwaartse agenda)
Invoering uniform kwaliteitssysteem om de onderlinge vergelijkbaarheid
tussen veiligheidsregio’s en de afwegingen over risicoacceptatie te vergroten.
Uitwerking Cicero.
Oplevering rapport bevolkingszorg op orde inclusief zoveel mogelijk
outputgerichte prestatie eisen voor bevolkingszorg.
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3.1.2 Vergroten lerend vermogen van de Veiligheidsregio’s
De commissie Hoekstra merkt op dat het lerend vermogen van veiligheidsregio’s vergroot . Hoewel in
de eerste bestuurlijke reactie al is aangegeven dat de veiligheidsregio’s nog te kort bestaan om hier
een oordeel over te vellen zijn er een aantal zaken die kunnen bijdragen om het lerend vermogen te
vergroten: verandering van toezichtregime, introductie van expertteams, bevorderen van
kennisuitwisseling tussen de veiligheidsregio’s.
Een ander toezichtregime inspectie (zie ook sturen op output)
De inspectie zou meer moeten toetsen op kwaliteit en output. Wanneer deze omslag gemaakt wordt
zullen veiligheidsregio’s de geconstateerde knelpunten eerder oplossen omdat zij dan ook het gevoel
hebben dat het daadwerkelijk bijdraagt aan meer veiligheid. De minister zal hier verandering in
moeten bewerkstelligen, dit is dus bij uitstek een punt voor de voorwaartse agenda (gezamenlijk met
VenJ).
De introductie van expertteams
Door invoering van expertteams (dit kunnen allerlei samenwerkingsverbanden tussen experts zijn)
waarbij experts op een bepaald thema worden aangewezen zal het lerend vermogen groter worden.
Een voorbeeld hiervan is het recent opgerichte bovenregionaal team crisiscommunicatie. Aan dit team
nemen experts uit verschillende (op dit moment 15) veiligheidsregio’s deel die onderling kennis en
ervaring delen en inzetten ten behoeve van alle veiligheidsregio’s.
Bevorderen van kennisuitwisseling tussen de regio’s
Het IFV zal meer gebruikt kunnen worden als instituut voor kennis uitwisselen en ontsluiten.
Daarnaast bestaan er uiteraard diverse platforms en netwerken die mede vanuit het IFV ondersteund
worden.
Vergroten lerend vermogen van de Veiligheidsregio’s
Probleem definitie

Het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s schiet te kort, bij oefeningen
en incidenten komen dezelfde verbeterpunten steeds opnieuw naar voren.

Doelstelling

Het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s

Activiteiten

Verandering in toezichtregime
Instellen van expertteams
Meer onderlinge informatie- en kennisuitwisseling en ontsluiting via het IFV

3.1.3 Versterken Multi- en interdisciplinaire samenwerking: vitale partners,
politie en defensie
De huidige uitdagingen voor de veiligheidsregio als netwerkorganisatie vragen om een integrale
benadering van vraagstukken en dus meer samenwerking. De commissie Hoekstra vraagt meer
aandacht voor de andere hulpverleningsdiensten dan de brandweer en voor externe partners
(overheidsdiensten maar ook private partijen). Veiligheidsregio’s moeten zich meer richten op de
risico’s van morgen en dat vraagt nadrukkelijk dat er met een ‘brede’ blik wordt gekeken naar
bedreigingen van onze samenleving. Ook kan er meer gebruik worden gemaakt van kennis en kunde
aanwezig bij partners van de veiligheidsregio’s.
De interdisciplinaire en intersectorale samenwerking is noodzakelijk om bedreigingen te identificeren
en een crisis ook samen het hoofd te kunnen bieden.
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Hoewel samenwerking een thema is dat in den brede wordt opgepakt, dient specifiek aandacht te
worden besteed aan samenwerking met twee belangrijke partners van de Veiligheidsregio’s: de
Nationale Politie en defensie.
Op regionaal en landelijk niveau is een daling van de betrokkenheid en inzet van de politie bij de
crisisbeheersing geconstateerd. De vorming van de Nationale Politie heeft lange tijd voor een interne
gerichtheid gezorgd. Als cruciale partner van de veiligheidsregio zal intensief worden gewerkt aan
structurele verbetering van het partnerschap. Een eerste stap in streven is aansluiting bij de
overlegstructuur van het Veiligheidsberaad: als adviseur bij de vergaderingen van het Dagelijks- en
Algemeen bestuur van het Veiligheidsberaad en bij de Bestuurlijke Adviescommissies
Crisisbeheersing en Informatievoorzienig. Ook met het oog op de Landelijke Meldkamerorganisatie en
de relatie met de veiligheidsregio’s is verankering van de samenwerking essentieel.
Tot nu toe uit de samenwerking met defensie zich met name in de opname van een Officier
Veiligheidsregio (OVR) in de veiligheidsregio en middels samenwerking bij oefeningen.
Bijstandsaanvragen tijdens crises zijn minimaal. Het Veiligheidsberaad heeft een model convenant
Defensie opgesteld. Dit instrument wordt geëvalueerd en zo nodig verbeterd. Het Veiligheidsberaad
heeft in samenwerking met defensie een quick scan uitgevoerd die inzicht geeft in de vraag en
behoeften van veiligheidsregio’s in relatie tot de mogelijkheden bij defensie. De aanbevelingen uit dit
rapport worden voorgelegd aan het Veiligheidsberaad.
Versterken Multi- en interdisciplinaire samenwerking
Probleem definitie

Veiligheidsregio’s werken nog te weinig samen met disciplines buiten de
veiligheidsregio. Ook de samenwerking intern, tussen veiligheidsregio’s
onderling is nog niet optimaal.

Doelstelling

Versterken van multi- en interdisciplinaire samenwerking, versterken van de
veiligheidsregio als netwerkorganisatie

Activiteiten

Evaluatie huidige modelconvenanten
Versterken samenwerking met politie
Verkennen van mogelijkheden voor versterken samenwerking met defensie
(quick scan)
Implementatie van de aanbevelingen uit het rapport Eenheid in
verscheidenheid. (De samenwerking tussen Rijk en regio die hierin ook wordt
aangekaart is een thema voor de voorwaartse agenda)

3.1.4 Modernisering Brandweerzorg
Modernisering van de brandweerzorg staat zowel op deze agenda als de Voorwaartse Agenda. Het
onderwerp kan verdeeld worden in subonderwerpen als variabele voertuigbezetting, visie vrijwilligheid
en opkomsttijden. De brandweercultuur is traditioneel, dat vraagt om gerichte aandacht voor innovatie
en modernisering.
Bij het WODC loopt nu een onderzoek in opdracht van VenJ naar variabele voertuigbezetting. Naar
aanleiding van die resultaten is het belangrijk de ervaringen uit de regio’s met variabele
voertuigbezetting te inventariseren.
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Project RemBrand fase 2 vraagt in opdracht van het Veiligheidsberaad aan de branche om met
alternatieve indicatoren te komen naast opkomsttijden. Dit moderniseringspunt valt samen met het
sturen op effecten.
Een ander belangrijk onderwerp is de Visie Vrijwilligheid. Uit recent onderzoek blijkt dat een aantal
zaken binnen de brandweer moet veranderen om voldoende vrijwilligers te krijgen en houden. Denk
aan flexibele werktijden en meer niet-repressieve functies (dus ander type vrijwilliger dat bijvoorbeeld
voorlichting geeft op scholen).

Modernisering brandweer
Probleem definitie

Het aantal vrijwilligers loopt terug, veiligheidsregio’s worden op een
onrealistische manier afgerekend, brandweerprincipes zijn verouderd.

Doelstelling

Moderniseren van de brandweerorganisatie

Activiteiten

RemBrand, Visie Vrijwilligers, regionalisering

3.1.5 Versterken en doorontwikkeling bevolkingszorg
In de meest recente Staat van de Rampenbestrijding kwam wederom naar voren dat bevolkingszorg
beter georganiseerd moet worden. Punten die telkens weer bij onderzoeken en evaluaties naar voren
komen en een groot (bestuurlijk) afbreukrisico hebben zijn slachtofferregistratie en crisiscommunicatie.
Deze bevolkingszorgprocessen verdienen ook de komende periode extra aandacht.
Voor slachtofferregistratie is door het Veiligheidsberaad een nieuwe systematiek vastgesteld waarmee
vanaf 2014 gewerkt zal worden (SIS). Daarnaast is het erg belangrijk dat de toetsingsmethode ook
aansluit bij deze nieuwe systematiek (zie ook paragraaf 3.1.1). Waarbij uitgegaan wordt van
zelfredzaamheid van het grootste deel van de bevolking en niet wordt ingezet op registratie van alle
“slachtoffers” aanwezigen maar alleen op registratie van gewonden en dodelijke slachtoffers of
anderszins niet-zelfredzame.
De verbetering van crisiscommunicatie is de afgelopen jaren op meerdere manieren opgepakt zowel
door de regio’s zelfstandig -in steeds meer regio’s is een regionale pool beschikbaar en wordt ingezet
op professionalisering van de betrokken medewerkers- als door de veiligheidsregio’s in
gezamenlijkheid. Door het project GROOT(ER) zijn voor crisiscommunicatie opleidingskaders en
kwalificatieprofielen opgeleverd en is eind 2013 gestart met het bovenregionaal team
crisiscommunicatie.
Naast opleidingskaders en kwalificatieprofielen voor crisiscommunicatie zijn
deze ook opgeleverd voor andere sleutelfuncties binnen de bevolkingszorg. Dit zorgt naast een
kwaliteitsslag voor individuele medewerkers en veiligheidsregio’s ook voor meer synergie en verbetert
de bovenregionale samenwerking.
Begin 2014 zal aan de hand van “het experimentele jaar” een bijgestelde versie van het rapport
bevolkingszorg op orde, inclusief de op output georiënteerde prestatie-eisen, worden opgeleverd. De
uitrol hiervan en in de toekomst het evalueren en bijstellen vraagt aandacht van het Veiligheidsberaad
in samenwerking met de oranje kolom.
Versterken en doorontwikkeling van bevolkingszorg
Probleem definitie

De ontwikkeling binnen de veiligheidsregio’s is lange tijd met name gericht
geweest op de brandweer kolom. Bevolkingszorg is al geruime tijd bezig een
professionaliseringsslag te maken daarbij uitgaande van proportionaliteit en
realiteit.
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Doelstelling

Het doorontwikkelen van bevolkingszorg tot een professionele organisatie
rekening houdend met de gemeentelijke organisatie

Activiteiten

Implementatie en uitrol van:
SIS,
Bevolkingszorg op orde,
Bovenregionaal team crisiscommunicatie
GROOT(ER) borgen en beheer bij het IFV

3.1.6 GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
Op het kruispunt van de drie beleidsdomeinen; publieke veiligheid, publieke gezondheidszorg en
acute zorg bevindt zich de GHOR, die tezamen met de GGD onder leiding staat van de directeur
publieke gezondheid. De GHOR (zowel regionaal als landelijk) is bij uitstek een netwerkorganisatie die
bijvoorbeeld de private partijen in het witte domein verbindt met de veiligheidsregio. De GHOR is
onderdeel van de veiligheidsregio. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Veiligheidsregio’s. Met de komst
e
van de Wet Publieke Gezondheid 2 tranche zien we een toenadering tussen GGD en GHOR. Het
risico bestaat dat die toenadering onbedoeld een verwijdering tussen GHOR en veiligheidsregio
veroorzaakt. Gezamenlijk moet dit mogelijke effect bestreden worden. Dit betekent ten eerste dat de
recente fusie tussen het landelijk bureau GHOR en GGD Nederland de GHOR herkenbaar en
zichtbaar houdt. Dit is inmiddels via een interventie door de BAC GHOR (in de statuten en begroting)
geregeld.
Een tweede belangrijk punt betreft de lopende discussie tussen het Veiligheidsberaad en het
Ministerie van VWS. De laatste stelt dat de GGD in de regio niet onderdeel mag zijn van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. Immers, zo stelt VWS, het GGD bestuur moet
eigenstandig kunnen besluiten en niet afhankelijk zijn van het bestuur van de veiligheidsregio. Het
Veiligheidsberaad heeft zich altijd uitgesproken voor regionale vrijheid en dus dat veiligheidsregio’s
zelf hun huishouden mogen bepalen, binnen de kaders van de wet.
GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
Probleem definitie

GHOR dreigt op afstand komen te staan van de veiligheidsregio, bestuurlijke
inbedding gelieerd aan GHOR en GGD staat ter discussie.

Doelstelling

GHOR onderdeel van de veiligheidsregio houden, bestuurlijke inbedding
ongewijzigd laten.

Activiteiten

3.1.7 Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid
Dit thema is vooral gerelateerd aan communicatieve uitingen en zal integraal onderdeel moeten
uitmaken van de in de toekomst te ontwikkelen handreikingen, opleidingen, etc.
Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid
Probleem definitie

Nog te veel wordt er door burgers en ook door de overheid zelf uitgegaan van
het zoveel mogelijk zorg dragen voor de burgers. Er wordt daarmee te weinig
ingezet op de eigen verantwoordelijkheid die burgers en organisaties hebben.
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Doelstelling

Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid.

Activiteiten

Bij alle toekomstige handreikingen maar ook bij actualisatie zal meer
aandacht moeten zijn voor dit punt. Ook zal er aandacht voor moeten zijn
opleidingen en oefeningen.

3.2 Doorontwikkeling organisatorische randvoorwaarden
3.2.1 Positie Veiligheidsberaad versterken
Het Veiligheidsberaad is de koepel van de 25 veiligheidsregio’s. Dat betekent belangenbehartiger van
de veiligheidsregio’s en in die hoedanigheid gesprek- en onderhandelingspartner richting politiek en
wetgever. Het Veiligheidsberaad heeft het bestuurlijke primaat waar het gaat om de politiekbestuurlijke en de strategische agenda van het fysieke veiligheidsdomein waarvoor de
veiligheidsregio's verantwoordelijkheid dragen. Het Veiligheidsberaad is agendasettend, stuurt op de
bestuurlijk te realiseren doelen, in verbondenheid met maatschappelijke partners.
Daarnaast is het Veiligheidsberaad als koepel van de veiligheidsregio’s het platform waar regionale
ontwikkelingen met elkaar afgestemd worden en bovenregionale afspraken met elkaar vastgelegd
worden. Ook kunnen er onderlinge afspraken gemaakt worden om bepaalde taken gezamenlijk op te
pakken voor de uitvoering hiervan kan het Veiligheidsberaad gebruik maken van het in 2013
opgerichte IFV.
Deze rollen kunnen op dit moment niet (geheel) waargemaakt worden vanwege de beperkte
doorzettingskracht van het Veiligheidsberaad en de nog beperkte inzet in van het lobby instrument in
politiek Den Haag.
Doorzettingskracht
De Commissie Hoekstra beveelt aan doorzettingsmacht voor het Veiligheidsberaad via de Wet
Veiligheidsregio’s te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft in de brief aan de minister aangegeven niet
voor het wettelijk regelen van bevoegdheden te zijn, maar in te zetten op het vergroten van de
doorzettingsmacht via andere instrumenten. Ook staat in de aanbevelingen dat de besluitvorming van
het Veiligheidsberaad bij meerderheid van stemmen zou moeten plaats vinden. Ook hierover heeft het
Veiligheidsberaad aangegeven het niet nodig te achten dit bij wet te regelen, dit is immers reeds
vastgelegd in het statuut. Het Veiligheidsberaad spreekt dan ook liever van doorzettingskracht in
plaats van doorzettingsmacht. Wel zal er meer duidelijkheid gecreëerd moeten worden over de
consequenties van de bestuurlijke besluitvorming in het Veiligheidsberaad met meerderheid van
stemmen. Hoe verhoudt dit zich tot de autonomie van de regiobesturen?
Het beter positioneren en het verkrijgen van meer doorzettingskracht vraagt commitment van de leden
van het Veiligheidsberaad en in navolging de besturen van de veiligheidsregio’s: zij hebben de
verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het VB te zorgen voor goede afstemming met de
burgemeesters in de eigen veiligheidsregio en ook achteraf te zorgen voor terugkoppeling. Indien
nodig zullen voorzitters standpunten en genomen besluiten moeten toelichten en/of verdedigen.
Daarnaast hebben de burgemeesters die zitting hebben in de Bestuurlijke Adviescommissies van het
Veiligheidsberaad de functie als brug te opereren tussen de landelijke- en de regionale bestuurlijke
agenda. Deze brugfunctie moet versterkt worden. Behulpzaam hierbij kan zijn dat er sneller een
duidelijk overzicht komt van de besluiten van zowel de Bestuurlijke Adviescommissies als het DB en
AB van het Veiligheidsberaad. In dit overzicht moet dan ook duidelijk tot uiting komen wat de
consequenties voor de veiligheidsregio’s zijn. Meer transparante besluitvorming dus. Een hulpmiddel
hierbij is het beter benutten van het adviseursoverleg.
Lobby voeren om de belangen van de veiligheidsregio’s te behartigen
Als belangenbehartiger is het noodzakelijk zichtbaar te zijn in politiek Den Haag. Ten eerste door
gerichter adviseurs hier op in te zetten en ten tweede door meer gebruik te maken van de politieke
netwerken van eigen bestuurders. Dat kan door hier intern meer op te sturen, maar ook door
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aansluiting te vinden bij bestaande lobbyisten werkzaam voor de VNG, GHOR/GGD NL en Brandweer
NL en door alerter te zijn op de politieke agenda’s.
Versterken positie van het Veiligheidsberaad
Probleem definitie

De positie van het Veiligheidsberaad is onvoldoende, besluitvorming wordt
nog onvoldoende gedeeld met de individuele regio’s en duurt soms onnodig
lang. Bovendien zal het Veiligheidsberaad ook richting het ministerie een
stevigere positie in moeten gaan nemen om de belangen van de
veiligheidsregio’s te behartigen.

Doelstelling

Versterken positie veiligheidsberaad

Activiteiten

Organiseren en borgen van meer doorzettingskracht
Zorgen voor transparante besluitvorming
Inzetten lobbyactiviteiten
Leden zorgen voor betere afstemming in de eigen regio

3.2.2 Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden
Het advies van de commissie Hoekstra is om het principe van verlengd lokaal bestuur te handhaven.
Veiligheidszorg inclusief crisisbeheersing heeft in principe een lokale oorzaak of bron en vergt een
lokale aanpak. Hoekstra concludeert dat in de praktijk de democratische legitimatie van
veiligheidsregio’s versterkt moet worden gezien de huidige beperkte mogelijkheid van gemeenteraden
om invloed uit te oefenen. De Commissie Hoekstra raadt een jaarlijks debat aan tussen raadsleden en
de directie van de veiligheidsregio en het hanteren van een zogenaamde prestatiebegroting.
Het Veiligheidsberaad is voor het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteraden, maar betwijfelt
of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen hebben. Dit omdat de Commissie in feite
niets nieuws voorstelt; het staat nu geen enkele regio in de weg om te debatteren en
prestatiebegrotingen worden al gehanteerd. Het gebrek aan sturingsmogelijkheden voor
gemeenteraden (of het gebrek aan sturingswensen van gemeenteraden) gaat bovendien op voor alle
gemeenschappelijke regelingen en de discussie hierover moet daarom breder worden gevoerd. Het
Veiligheidsberaad wil daarom samen met de VNG bekijken wat de beste instrumenten hiervoor zijn.
Ook is inmiddels contact gelegd met de vereniging voor raadleden (raadslid.nu) en is toegezegd een
inhoudelijke bijdrage te leveren aan de regiobijeenkomsten die zij volgend jaar willen organiseren over
veiligheid.
Mogelijke instrumenten om de betrokkenheid van gemeenteraden te vergroten zijn naast de
voorgestelde prestatiebegrotingen en debat:
 Het beter voorlichten van gemeenteraadsleden over de manieren waarop zij nu al invloed uit
kunnen oefenen (zonder wetswijziging) en hoe zij hun rol kunnen invullen. Het
Veiligheidsberaad zal samenwerken met organisaties als de VNG en raadslid.nu die een rol
hebben bij voorlichting van de gemeenteraden.
 Het beter voorlichten van veiligheidsregio’s door bijvoorbeeld een handreiking “Hoe betrek ik
mijn gemeenteraden” op te stellen in samenwerking met VNG en raadslid.nu.
Door het Veiligheidsberaad wordt ook met krant “De Veiligheidsregio” gewerkt aan de communicatie
richting lokale overheden. De wordt verzonden aan de gemeenteraden via de griffier.
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Versterken rol en betrokkenheid gemeenteraden
Probleem definitie

De betrokkenheid van gemeenteraden is minimaal. (dit is overigens niet
alleen een probleem van de Veiligheidsregio’s maar speelt bij de constructie
van de gemeenschappelijke regeling in het algemeen.)

Doelstelling

Het versterken van rol en betrokkenheid van gemeenteraden.

Activiteiten

Betere voorlichting gemeenteraden en veiligheidsregio’s
Samenwerking met VNG en raadslid.nu

3.2.3 Versterken positie directeur veiligheidsregio / coördinerend
functionaris
Het is wenselijk dat de functie van directeur veiligheidsregio een wettelijke verankering krijgt. Dit komt
de herkenbaarheid een eenduidigheid van de functies ten goede. Ook kunnen op deze wijze
bevoegdheden gemandateerd (bv. middels uitvoeringsmandaat) worden aan deze functionarissen. De
functies van brandweercommandant, directeur publieke gezondheid en operationeel leider hebben
reeds een wettelijke borging.
Ook de functie van coördinerend functionaris is benoemd in de Wet Veiligheidsregio. Voor de
coördinerend functionaris geldt dat deze wel in de wet genoemd wordt maar dat de positie in de
veiligheidsregio nog vaak onduidelijk is. Op welke manier de positie van de coördinerend functionaris
versterkt kan worden is een vraag die het Veiligheidsberaad nog specifiek bij het LO CGS zal
uitzetten. Eerder hebben de leden van het LO CGS bij het DB VB aangekaart dat zij met name moeite
hebben met het rond krijgen van de financiële middelen die nodig zijn voor het organiseren van
bevolkingszorg.
Bij wettelijke verankering van de directeur Veiligheidsregio moet aandacht zijn voor het onderscheid in
de warme en koude fase. In de koude fase is de directeur veiligheidsregio eindverantwoordelijk voor
de bedrijfsvoering en de secretaris van het regiobestuur. In de warme fase heeft de directeur
veiligheidsregio geen wettelijke taak en ligt de leiding bij de operationeel leider, dit is dan ook het
aanspreekpunt voor de opperbevelhebber. Taken en rollen moeten niet dubbel belegd worden. Ook is
het belangrijk om voor beide functies (algemeen directeur en coördinerend functionaris) de
2
mogelijkheid open te houden verschillende functies bij een persoon te beleggen . De functionele
scheiding is er wel, maar veiligheidsregio’s mogen zelf bepalen hoe en bij wie ze dit neerleggen. Dit
past bij de regionale vrijheid die het Veiligheidsberaad voor veiligheidsregio’s bepleit.
Versterken positie directeur veiligheidsregio en coördinerend functionaris
Probleem definitie

De betrokkenheid van gemeenteraden is minimaal.

Doelstelling

Het versterken van de positie van de directeur veiligheidsregio’s en
coördinerend functionaris

Activiteiten

Wettelijke verankering van de directeur veiligheidsregio opnemen in
voorwaartse agenda.
Blijven bepleiten van regionale vrijheid ten behoeve van de mogelijkheid om

2

In veel veiligheidsregio’s wordt de functie algemeen directeur gecombineerd met de functie regionaal commandant. In één
veiligheidsregio is de functie algemeen directeur gecombineerd met die van directeur publieke gezondheid. En in veel regio’s
wordt de functie van coördinerend functionaris gecombineerd met de functie van gemeentesecretaris van één van de gemeente
uit de regio.
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verschillende functies bij één persoon te beleggen.
Het LO CGS opdracht geven om te komen met een concreet advies over hoe
de positie van de coördinerend gemeentesecretaris versterkt kan worden.

3.2.4 Verdere standaardisatie informatie -en communicatievoorziening
Met de komst van de Landelijke Meldkamerorganisatie ontstaat een nieuwe situatie ten aanzien van
beheer een sturing op landelijke informatie -en communicatiesystemen. Aan de zijde van de
veiligheidsregio’s blijft de verantwoordelijkheid voor het stellen van de behoefte en het ophalen van de
vraag. Daarnaast ligt er een belangrijke opgave met betrekking tot de transitie naar de nieuwe
meldkamerorganisatie en de gezagsrol van de bestuurders. Ook vraagt verdere standaardisatie van
de bedrijfsvoeringprocessen en –systemen van de veiligheidsregio’s de komende jaren aandacht. In
dit verband is ook het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van informatieveiligheid van groot
belang.

Transitie naar landelijke meldkamer en verdere standaardisatie
Probleem definitie

Met de komst van de LMO nieuwe situatie die om herijking van rollen vraagt;
daarnaast belang van standaardisatie op niveau van de veiligheidsregio

Doelstelling

Verantwoorde
veiligheidsregio

transitie

vanuit

eigen

(gezag)verantwoordelijkheid

Verdere standaardisatie informatie- en communicatievoorzieningen
Activiteiten

Programma Informatievoorziening en Meldkamer MJB IFV
Regiegroep Transitie en deelname aan governance LMO

Tot slot
Deze Agenda van de Veiligheidsregio’s richt zich op de thema’s waar vanuit de veiligheidsregio’s
prioriteit aan wordt gegeven. Echter van belang is om te benadrukken dat de agenda een
uitgangspunt is en dat het gaat om een dynamisch document. De prioriteiten kunnen door toedoen
van actualiteiten in binnen- en buitenland, onderzoeksrapporten, voortschrijdend inzicht, technische
en maatschappelijke ontwikkelingen worden bijgesteld en aangevuld. Wel wordt er op het moment
van vaststellen door de veiligheidsregio’s commitment toegezegd om met deze door hen zelf
vastgestelde prioriteiten aan de slag te gaan.
Procesmatig
Na vaststelling van de gedeelde prioriteiten wordt de agenda voorzien van een nadere uitwerking van
de activiteiten en een financiële onderbouwing. Indien er op basis van de agenda van de
veiligheidsregio’s activiteiten ontplooid moeten worden moet daar immers budget voor gevonden
worden. Dit uitgewerkte voorstel inclusief activiteiten en financiële onderbouwing zal vervolgens ter
advisering voorgelegd worden aan de managementraden en bestuurlijke adviescommissies, deze
hebben immers ook de input geleverd dat tot deze agenda hebben geleid. Daarna zal deze
uitgewerkte versie aan het Veiligheidsberaad worden voorgelegd.
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Door uWerkconferentie
geselecteerde
voortgang thema’s:
veiligheidsregio’s
25 november 2013

Slotnotitie werkconferentie
Advies inzake de doorontwikkeling
van veiligheidsregio’s

Aan
Van

Versie:
Datum

Veiligheidsberaad
Directeurenoverleg veiligheidsregio's
Definitief
13 januari 2014

1. Achtergrond en aanleiding voor dit advies
De minister van Veiligheid en Justitie heeft bij besluit van 24 mei 2012 een onafhankelijke commissie
ingesteld met als taak een integraal advies uit te brengen over de werking van de Wet veiligheidsregio’s en over het Nederlandse stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze commissie
Hoekstra heeft op 18 september 2013 haar eindrapportage opgeleverd. Het Veiligheidsberaad heeft
gezamenlijk met de VNG en NGB een eerste bestuurlijke reactie geformuleerd op 11 oktober 2013.
Daarin is te lezen dat het beraad gaat toewerken naar een toekomstige ‘agenda van de veiligheidsregio’s’ waarin collectieve thema’s ten behoeve van de versterking en de doorontwikkeling van de
veiligheidsregio’s voor de komende jaren worden benoemd. Een aantal gezamenlijke thema’s zal
tevens een plek krijgen in de ‘voorwaartse agenda’, die samen met de minister van V&J en de VNG
wordt opgesteld. Het voornemen van de voorwaartse agenda wordt ook bevestigd in de kabinetsreactie op het advies van Hoekstra en onderliggende rapporten (brief TK 22 november 2013).
Tijdens het overleg van de directeuren veiligheidsregio’s (DOVR) op 31 oktober 2013 hebben zij
aangegeven dat zij graag hun bijdrage leveren aan deze agenda door middel van een geprioriteerde
uitwerking van de door het Veiligheidsberaad geïdentificeerde thema’s. Het Dagelijks Bestuur van het
Veiligheidsberaad heeft de directeuren specifiek gevraagd (brief aan de voorzitter directeurenoverleg
d.d. 5 december 2013) om in ieder geval te adviseren over de rol en positie van de directeur veiligheidsregio en de wijze waarop betrokkenheid van gemeenten bij de veiligheidsregio kan worden
vergroot.
De directeuren hebben op 25 november 2013 een werkconferentie georganiseerd om die bijdrage te
formuleren. Deelnemers hieraan waren de directeuren veiligheidsregio’s/voorzitters veiligheidsdirecties, vertegenwoordigers van V&J/NCTV en diverse ketenpartners (waaronder directeuren RUD’s,
defensie en meer). Er is uitgebreid gesproken over de 14 thema’s die het Veiligheidsberaad in haar
brief heeft benoemd en de maatregelen die daarvoor mogelijk zijn. Uiteindelijk zijn er door de deelnemers vijf thema’s benoemd die wat hen betreft de hoogste prioriteit hebben. Daarop is een nadere
verdieping gemaakt en zijn voorstellen geformuleerd voor een landelijke aanpak. In deze notitie treft u
de resultaten aan van de werkconferentie; een verdieping op de 14 thema’s van het Veiligheidsberaad.
Doel is deze notitie aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad.
De opbouw van deze notitie is als volgt:
1. Achtergrond en aanleiding voor dit advies ....................................................................................... 2
2. Doorontwikkeling van belang ........................................................................................................... 3
3. Top 5 prioriteiten in de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s....................................................... 5
4. Uitwerking van de overige thema’s ................................................................................................ 14
5. Tot slot ........................................................................................................................................... 22
Bijlage 1: deelnemerslijst werkconferentie ......................................................................................... 23
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2. Doorontwikkeling van belang
In algemene zin kan worden gesteld dat de directeuren het momentum willen benutten om de komende jaren stappen te zetten in de doorontwikkeling van hun organisaties. De minister heeft al aangegeven niet over te willen gaan tot stelselwijziging noch dat hij een verplichte verandering in de schaalgrootte of het takenpakket van veiligheidsregio’s wenselijk acht. Dat biedt de regio’s ruimte om gericht
1
te werken aan de fysieke veiligheid(-sbeleving) . Uit de werkconferentie kwam nadrukkelijk het beeld
naar voren dat veiligheidsregio’s collectief én samen met partners het maatschappelijke rendement
van hun bijdrage willen vergroten. Dat sluit ook aan bij de huidige tijdgeest waarin een weloverwogen
keuze gemaakt moet worden voor investeringen ten behoeve van veiligheid.
Waar de focus in de afgelopen jaren vooral lag op de uitvoerende functie van de veiligheidsregio,
willen veiligheidsregio’s in de komende jaren investeren in hun andere functies: de advies-, regie- en
platformfunctie. Dat is ook terug te zien in de thema’s die zij gezamenlijk hebben benoemd tot topprioriteiten:
1.
Versterken risicobeheersing
2.
Sturen op effecten
3.
Versterken rol en betrokkenheid gemeenten
4.
Versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
5.
Rol en positie directeur veiligheidsregio.
Deze vijf thema’s kregen van de deelnemers aan de werkconferentie de hoogste prioriteit als het gaat
om de doorontwikkeling. Deze zouden dan ook de komende jaren met voorrang moeten worden
opgepakt. De overige negen thema’s die het Veiligheidsberaad heeft benoemd in zijn brief, zijn
daarmee zeker niet onbelangrijk, maar zouden naar mening van de deelnemers met minder urgentie
kunnen worden opgepakt.
De werkconferentie heeft duidelijk gemaakt dat veiligheidsregio’s met de versterking van risicobeheersing in de komende jaren de meeste impact kunnen realiseren op de veiligheid en de veiligheidsbeleving. Op dit terrein wordt volgens de directeuren nog te weinig winst geboekt omdat er nog te veel
focus wordt gelegd op het vergunningsverleningsproces, terwijl duurzame gedragsverandering moet
worden nagestreefd. Bij een risicosamenleving past een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen
burger, markt en overheid, zoals die ook in het Omgevingsrecht wordt voorgestaan. Daarbij is het aan
de veiligheidsregio om gevolgen van het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving te duiden benoemen. Op die wijze kan het bestuur deze activiteiten duiden in termen van aanvaardbaar of onaanvaardbaar risico. De veiligheidsregio zou het bestuur moeten ondersteunen bij het
maken van een meer rationele risicoduiding, in tegenstelling tot de huidige vaak subjectieve duiding.
De maatregelen die worden getroffen, moeten in het perspectief van de risicosamenleving worden
bezien. Dan kan een rationele afweging worden gemaakt (op basis van een kosten-baten analyse). Op
die wijze wordt sturen op effecten ook mogelijk. Binnen het veiligheidsbestuur ontstaat dan een
discours over de gewenste ‘veiligheidswinst’ die wordt bereikt met de aanvullende inspanningen (en
daarmee kosten).
Voorgaande raakt het thema over de democratische legitimatie; het lokaal bestuur moet die afweging
immers maken. De directeuren geven aan dat zij de betrokkenheid van de gemeenten daarom willen
versterken. Niets in de huidige context van verlengd lokaal bestuur staat dat in de weg. Daarmee
herkennen de directeuren zich niet in het kabinetsvoornemen om de invloed van de raden op de
begroting en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen verder te versterken (wijziging Wet
gemeenschappelijke regelingen). Het gaat om een andere attitude van de veiligheidsregio richting haar
opdrachtgever en wellicht ook vice versa. Directe en open communicatie zijn hierbij sleutelwoorden die
1

Die ruimte is er in ieder geval tot 2019. Dan heeft het kabinet een volgend evaluatiemoment aangekondigd. Zie ook
Kabinetsreactie op advies Evaluatiecommissie Hoekstra en onderliggende rapporten d.d. 22 november 2013.
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op de werkconferentie zijn gevallen. Overigens biedt ‘de gemeente dichtbij’ meer voordelen. Om
daadwerkelijk méér impact te hebben op de fysieke veiligheid (-sbeleving) is het wenselijk de verbinding met de lokale netwerken verder te vergroten.
Tegelijk met die decentrale focus zullen veiligheidsregio’s ook een meer landelijke focus moeten
ontwikkelen, is gesteld tijdens de werkconferentie. Dat is noodzakelijk om de samenwerking met
partners, die veelal nationaal georganiseerd zijn, te kunnen verbeteren. De interdisciplinaire en
intersectorale samenwerking is noodzakelijk om bedreigingen van de maatschappelijke orde het
hoofd te kunnen bieden. Hulpdiensten kunnen het niet ieder voor zich. Die landelijke focus uit zich in
een unité de doctrine. Het is daarbij belangrijk dat veiligheidsregio’s afspraken van het Veiligheidsberaad eenduidig borgen in de eigen organisatie. De directeur veiligheidsregio is degene die erop
aanspreekbaar is om de samenwerkingsafspraken te borgen op regionaal niveau. Hij of zij is het
aanspreekpunt voor andere veiligheidsregio’s, voor partners én voor het bestuur. Daarnaast heeft de
directeur een belangrijke signaalfunctie over de mate van voorbereiding op crisissituaties van hulpdiensten, gemeenten, zorgpartners en andere betrokken partijen. Het vastleggen van de rol en positie
van de directeur veiligheidsregio is daarmee een belangrijke voorwaarde om voorgaande verbeteringen mogelijk te maken. Daarmee is dit laatste thema van een andere orde dan voorgaande vier
thema’s.
De beschreven doorontwikkeling is visueel weergegeven in figuur 1 en wordt in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.

Doorontwikkeling VR 2014-2019
Impact op de
fysieke veiligheid (-sbeleving) in Nederland

Doelen:
We kennen de bestaande risico’s en
beïnvloeden nog te voorziene risico's

Samenspel aan de
voor- en achterkant
van de risicoketen is geborgd

Risicosamenleving is
geaccepteerd
(we gaan nuchter om met risico’s)
Verantwoordelijkheden liggen
daar waar die horen

Ontwikkeling
veiligheidsregio’s:

Versterken risicobeheersing:
-doorontwikkeling risicobeheersing naar
risicogerichtheid
- samenwerking met partners verbeteren (w.o.
RUD)
- rol VR in omgevingsrecht wettelijk verankeren

Sturen op effecten:
-Meer zicht op outcome
- Balans kosten en
baten veiligheidsbeleid

Voorstellen voor het
collectief (VB-V&J-VNG):
Visie risicogerichtheid opstellen

Onderzoek afbakening
brandpreventie en risicobeheersing

We kennen
het maatschappelijke effect
van onze eigen bijdrage
en sturen daarop

Versterken betrokkenheid
gemeenten:
- Directe en open
communicatie met meer
doelgroepen (college en
gemeenteraad,
gemeentesecretaris,
medewerkers, partijen in
gemeentelijke context)
- Ander gedrag van de
veiligheidsregio als geheel

Onderzoek maatschappelijke
effecten veiligheidsregio’s
Realistische veiligheidsnormen
borgen in Omgevingswet

Verbeteren interdisciplinaire en
intersectorale samenwerking:
- Landelijk één loket voor
samenwerking VR met partners
- Compliance na afspraak VB
- Directeur als regisseur met
mandaat

Rol en positie
directeur vastleggen

Menukaart versterken
betrokkenheid gemeenten

Verbeterprogramma
samenwerking met
partners

Figuur 1. Belangrijke thema’s in de doorontwikkeling in beeld.
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3. Top 5 prioriteiten in de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s
3.1 Versterken risicobeheersing
Er wordt nog steeds onvoldoende aandacht gegeven aan het voorkomen van risico’s en het beperken
van de gevolgen van incidenten. De ruimte om effectiever te handelen wordt door veiligheidsregio’s
nog onvoldoende benut. Directeuren zijn daarom van mening dat veiligheidsregio’s prioriteit moeten
geven aan het versterken van risicobeheersing. Geconstateerd is dat we leven in een risicosamenleving waar het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving en het bieden van handelingsperspectief wellicht
meer opportuun is, als we spreken over het voorkomen van risico’s en het beperken van effecten. Dat
vraagt dat we de gedachte van risicobeheersing gaan verlaten en steeds meer gaan spreken over
risicogerichtheid. Daarmee wordt bedoeld dat het volledig beheersen van risico’s niet mogelijk is en dat
het ook niet aan de veiligheidsregio alleen is om daar invloed op uit te oefenen. Het gaat er meer om
dat de samenleving als geheel, gedrag vertoont dat passend is bij een risicosamenleving en accepteert
dat er altijd risico’s zijn die niet te beïnvloeden zijn. Risicogerichtheid helpt doordat iedereen erop
aanspreekbaar is en het de focus legt op beïnvloedbare risico’s. Dit onderwerp kreeg van de deelnemers de hoogste prioriteit als je kijkt naar de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s. De directeuren
menen dat veiligheidsregio’s met ontwikkelen van risicogerichtheid de meeste impact kunnen realiseren op veiligheid(-sbeleving) de komende jaren.
Vele partijen zijn nodig om deze verandering in denken mogelijk te maken; veiligheidsregio’s, gemeenten, RUD, private partijen, provincie, Rijk. Om hen daarin te ondersteunen is het noodzakelijk dat er
een landelijke ‘visie op risicogerichtheid’ wordt ontwikkeld. Deze visie biedt dan een gedeeld kader
voor alle partijen. Daarin kan een nieuw maatschappelijk perspectief worden geschetst. We leven
immers in een risicosamenleving en dat betekent dat we moeten accepteren dat er risico’s zijn en dat
we moeten nadenken over hoe de verantwoordelijkheden voor het omgaan met risico’s in onze
samenleving worden verdeeld. Thema’s als risicobewustzijn, tolerantiegrenzen, participatiemaatschappij en discontinuïteit van de samenleving dienen in de visie onder andere de aandacht te krijgen. Naar
verwachting zal die nieuwe visie belangrijke veranderingen ondersteunen die nu al aanwezig zijn in het
overheidsoptreden, zichtbaar in bewegingen zoals; ‘van regelgestuurd naar outcome-denken’, ‘van
2
regulerend naar lerend toezicht’ , ‘van vergunningen naar duurzame gedragsverandering’.
Die visie kan ook als basis dienen voor de verdere inbreng van veiligheidsregio’s in het wetgevingstraject rondom de Omgevingswet. Daarbij dient de rol van de veiligheidsregio’s te worden benoemd. Het
is aan de veiligheidsregio om gevolgen van het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving in kaart te brengen zodat het bestuur deze kan duiden in termen van aanvaardbaar of
onaanvaardbaar veiligheidsrisico. Het is dan wel gewenst dat alle adviserende partijen op dezelfde
manier over risico’s spreken en ook sturen op dezelfde weging van risico’s. Veiligheidsregio’s zouden
daarbij de ambitie moeten hebben om het bestuur te helpen om een meer rationele risicoduiding te
maken. Vanuit de gedachte van risicogerichtheid zullen veiligheidsregio’s daarbij soms ook moeten
adviseren tot acceptatie van het risico (als je er niets aan kunt doen, doe het dan ook niet). Ook is het
zaak om de verantwoordelijkheden voor het treffen van maatregelen te laten, daar waar ze moeten
liggen. Vanuit die nieuwe visie zal mogelijk een andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, markt en burger passen.

2

Opgemerkt wordt dat in hierbij wel geleerd moet worden van recente incidenten, zoals bij Odfjell te Rotterdam. Naar
aanleiding daarvan werd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid gesteld dat veiligheidsaspecten, waarbij risico’s voor de
omgeving (of werknemers) zijn gemoeid, zich minder goed lenen voor wat door de Raad ‘onderhandelingstoezicht’ noemt.
Zie ook Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam periode 2000-2012, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Den Haag, juni 2013.
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Deelnemers aan de werkconferentie waren het erover eens dat de RUD en de veiligheidsregio meer
samen moeten optrekken om die nieuwe benadering van risicogerichtheid te bewerkstelligen. Partijen
herkennen veel in elkaars ambities en organisatiedynamiek en kunnen samen optrekken richting
bevoegd gezag, burgers en bedrijven.
Belangrijke ontwikkeling op het terrein van risicogerichtheid is ook de verbreding naar een integrale
benadering van risico’s. Veiligheidsregio’s zullen breder kijken dan naar de brandveiligheid alleen.
Vanuit een integrale bril zullen zij kijken naar de veiligheidsaspecten bij de inrichting en ontwikkeling
van de fysieke leefomgeving. Om dat verschil beter te kunnen duiden stellen de directeuren het
Veiligheidsberaad voor om een onderzoek te starten naar de afbakening tussen de meer monodisciplinaire brandpreventie en de meer multidisciplinaire risicogerichtheid en wat dat betekent voor de
3
samenwerking met partners . Vervolgens is het ook zaak op zoek te gaan naar overbodige of overlappende regelgeving.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):

Voorstel:

Versterken risicobeheersing
Risicobeheersing kan effectiever. We moeten gaan denken en werken
vanuit risicogerichtheid.
In Nederland gaan we nuchter om met risico’s en we kennen ons handelingsperspectief om zelf invloed uit te oefenen op de veiligheid van onze
woon- en werkomgeving. Voor de overheid betekent dit een nieuwe
benadering; ‘van regelgestuurd naar outcome-denken’, van ‘van regulerend
naar lerend toezicht’, van ‘vergunningen naar duurzame gedragsverandering’ etc.
- Opstellen visie risicogerichtheid, die veiligheidsregio’s, partners en
bevoegd gezag ondersteunt in de versterking van dit thema. Directeuren
nemen hiertoe het initiatief, bekrachtiging van de visie door Veiligheidsberaad.
- Onderzoek afbakening monodisciplinaire brandpreventie en multidisciplinaire risicogerichtheid door onafhankelijke partij. Veiligheidsberaad is
opdrachtgever.
- Veiligheidsberaad dringt er bij minister I&M op aan om de rol van de
veiligheidsregio te borgen in Omgevingswet en uitwerking van realistische veiligheidsnormen in onderliggende regelgeving.

3.2 Sturen op effecten
4

Al eerder hebben de directeuren aangegeven dat er meer sturing mag komen op het realiseren van
gewenste maatschappelijke effecten in plaats van op inspanningen. Sturen op effecten wordt door de
directeuren geduid als een zoektocht naar de beantwoording van de volgende vragen: Welk niveau
van onveiligheid is aanvaardbaar? Wat is veiligheid ons waard? Welke inspanningen leiden tot meer
veiligheidswinst? Sturing geschiedt nu nog te veel emotiegedreven en te veel op inspanningen en
producten in plaats van beoogde effecten. Een rationele afweging van wat (méér) veiligheid ons waard
is, wordt nu slechts heel beperkt gemaakt. Er wordt ook geen directe koppeling gemaakt tussen de
inspanningen van de veiligheidsregio en de gewenste maatschappelijke effecten. Daardoor is onvoldoende transparant wat een ‘reële’ inspanning is voor de fysieke veiligheid en welke soorten inspanningen daaraan de grootste bijdrage leveren. Dat is ook zichtbaar in de uitvoering. Er is een onbalans
tussen de inspanningen van verschillende disciplines voor veiligheid, maar ook tussen inspanningen in
de voor- en achterkant van de keten.
3
4

Een betere afbakening wordt overigens ook voorgesteld door de commissie Hoekstra.
Zie ook ‘De veiligheidsregio in 2022’, essay directeuren veiligheidsregio’s, 28 november 2012.
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Een reële inspanning bij het voorkomen van onveiligheid of bij de incidentbestrijding past bij een
risicosamenleving. (Besturen van) veiligheidsregio’s moeten deze proportionaliteit beter bewaken. Het
streven naar absolute veiligheid moet worden losgelaten en aanvaardbare risico’s moeten worden
benoemd. Daarbij helpt het de samenhang tussen kosten (inspanningen van veiligheidsregio’s) en
baten (maatschappelijke effecten) beter inzichtelijk te maken en meer rationeel te benaderen. Op die
wijze kan het bestuur ook een afweging maken tussen proportioneel veiligheidsbeleid en disproportioneel veiligheidsbeleid.
Het doel is om een betere balans aan te brengen tussen de te treffen maatregelen (en kosten) en de
‘veiligheidswinst’ die daarmee daadwerkelijk kan worden bereikt (in termen van mensenlevens die
worden gered). Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat inspanningen in de voorkant van de risicoketen
veel meer veiligheidswinst genereren dan inspanningen in de achterkant de keten. Het zou goed zijn
wanneer de positieve gevolgen van risicobeheersing verderop in de keten financieel zichtbaar kunnen
worden gemaakt.
Om te kunnen sturen op effecten, moet je weten wat de gewenste maatschappelijke effecten van
bepaalde inspanningen zijn. Die kunnen nu nog te vaak niet worden benoemd. Dat vraagt dus expliciet
om (wetenschappelijk) onderzoek. Het voorstel is dan ook een landelijk onderzoek te verrichten naar
de maatschappelijke effecten van de meest voorkomende veiligheidsmaatregelen en de wijze waarop
een kosten-batenanalyse kan worden gemaakt. Naar verwachting zullen niet op alle domeinen van de
veiligheidsregio maatschappelijke effecten (outcome) kunnen worden benoemd. De bijdrage van de
veiligheidsregio zal naar verwachting worden geduid aan de hand van een combinatie van outcomeprestaties, outputprestaties en soms slechts proces- of inputprestaties (maar wel in die volgorde). Het
onderzoek moet hierop een antwoord geven. Bij het onderzoek moeten bestuurders, professionals,
burgers, kennisinstituten en externe adviseurs worden betrokken. Tevens moet aansluiting worden
gezocht bij het recent gestarte onderzoek hierover van het WODC, lopend onderzoek binnen de
brandweer over de relatie tussen kosten en baten (o.a. onderzoek MKB door Wetenschappelijke Raad
Brandweer, onderzoek MKB brandveilig leven, COT en SEO), en het onderzoek van de Radboud
Universiteit Nijmegen over proportioneel veiligheidsbeleid.
Vanuit het principe van verlengd lokaal bestuur is het aan de gemeenten om de gewenste effecten te
benoemen. Zij dragen immers ook de meerderheid van de kosten. Sturen op effecten vraagt wel dat
bestuurders deze rationele afwegingen (kosten-baten) op het gebied van veiligheid willen maken en
zich hierbij door het Rijk gesteund voelen. Wet- en regelgeving moet daarvoor de ruimte bieden. De
commissie Hoekstra spreekt de minister van V&J aan op te gedetailleerde wetgeving met outputprestaties en/of organisatie-eisen. De directeuren omarmen de strekking van het advies van de
commissie om enkel een minimum aan zorg vast te leggen in wet- en regelgeving. Dus geen normen
op het gebied van opkomsttijden, maar zorgnormen ten aanzien van minimale beschermingsniveaus
bij calamiteiten, het effect van de brandbestrijding, de beperking van de schade et cetera. Door die bril
zal dan naar de huidige inspanningen kunnen worden gekeken en kan ook meer proportionaliteit
worden gebracht in het veiligheidsbeleid. Het brandweerduiken is daarbij illustratief. Met deze relatief
dure maatregel worden maar weinig mensenlevens gered. Het is wellicht goed om datzelfde geld in
maatregelen te stoppen waarmee (meer) mensenlevens gered zouden kunnen worden.
Voorgaande geldt ook als een advies voor de minister van I&M. De huidige gedetailleerde wetgeving
met veiligheidsmaatregelen rondom veiligheid in tunnels of veiligheid op het spoor draagt niet echt bij
aan méér veiligheid voor burgers of hulpverleners. Om dit effect te voorkomen bij de komende Omgevingswet, zouden veiligheidsregio’s nadrukkelijk moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van
realistische veiligheidsnormen in het omgevingsrecht.
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Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):

Voorstel:

Sturen op effecten
Veiligheidsregio’s moeten zichtbaar maken welke haalbare maatschappelijke effecten
zij bereiken met hun inspanningen. Dit betekent dat bij beleid meer wordt nagedacht
over de maatschappelijke effecten (baten) in relatie tot de te verwachten kosten.
In Nederland worden inspanningen voor veiligheid altijd transparant gemaakt in
termen van kosten (inspanningen) en baten (mensenlevens die kunnen worden gered
of schade die kan worden voorkomen). Bestuurders maken daarbij een afweging
gestoeld op gefundeerde informatie van hun veiligheidsregio. De wetgeving geeft
gemeenten de ruimte om die afweging gezamenlijk te maken.
- In opdracht van het Veiligheidsberaad wordt onderzoek gedaan naar de
maatschappelijke effecten van het veiligheidsbeleid en de wijze waarop een
kosten-batenanalyse kan worden gemaakt.
- Veiligheidsregio’s dragen bij aan realistische veiligheidsnormen in het omgevingsrecht. Het Veiligheidsberaad treedt in overleg met de minister van I&M over betrokkenheid van veiligheidsregio’s bij de Omgevingswet.

3.3 Versterken rol en betrokkenheid gemeenten
De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit (verlengd lokaal bestuur) en levert diensten en
5
producten die voor het realiseren van de gemeentelijke programma’s van belang zijn . Hoewel veiligheidsregio’s dus van en voor de gemeenten zijn, is de betrokkenheid van gemeenten bij de veiligheidsregio beperkt. Dat leidt tot knelpunten in de besturing, bijvoorbeeld; onvoldoende gefundeerde besluitvorming, magere financiële controle en onvoldoende democratisch toezicht.
Met betrekking tot dat laatste werd op de conferentie ook gesproken over het ‘democratisch gat’ dat
een knelpunt is van alle gemeenschappelijke regelingen. Overigens is dit knelpunt al vaker benoemd.
Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2005, naar
de democratische legitimatie van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, komen knelpunten
naar voren als het gaat om betrokkenheid, invloed en financiële controle door de gemeenteraden ten
6
aanzien van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden . De minister van BZK heeft daarom een
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd dat de invloed van de gemeenteraden op de begroting
en de jaarrekening van het openbaar lichaam en het gemeenschappelijk orgaan van gemeenschappelijke regelingen moet versterken.
De door de directeuren voorgestelde versterking van de regiefunctie en de ontwikkeling van de
platformfunctie vraagt om een gedegen invulling van de opdrachtgevende rol en grote mate van
7
betrokkenheid van gemeenteraden . Dat biedt ook mogelijkheden om het nut en de noodzaak van te
besteden middelen beter af te wegen (zie voorgaande paragraaf 3.2). Belangrijke notie ten tijde van de
werkconferentie was dat de huidige regelgeving een gedegen samenwerking met de gemeenteraden
niet echt in de weg staat. Volgens de directeuren gaat het nadrukkelijk om een andere attitude van de
veiligheidsregio richting haar opdrachtgever en ook vice versa. De vier (vooral instrumentele) voorstellen van de commissie Hoekstra zullen die betrokkenheid niet verder vergroten, het gaat om andere
zaken. Directe en open communicatie zijn sleutelwoorden die hierbij ten tijde van de werkconferentie
zijn genoemd. De veiligheidsregio zou minder moeten ‘zenden’ en meer moeten vragen aan de
gemeenteraden wat zij van belang vinden op het vlak van veiligheid (dialoog). Het thema ‘opdrachtge5

6
7

Opgemerkt wordt dat financiering wel hybride is georganiseerd; 20% betreft financiering vanuit het Rijk en over dat deel is de
zeggenschap van gemeenten sowieso zeer beperkt.
Democratische Legitimatie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden, BZK, 2005.
Zie ook ‘De veiligheidsregio in 2022’, essay directeuren veiligheidsregio’s, 28 november 2012.
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verschap’ moet daarbij nadrukkelijk op de agenda geplaatst worden. Een dialoog over governance is
wenselijk: wat verwacht de veiligheidsregio van haar opdrachtgever en wat verwacht de opdrachtgever
van de regionale organisatie?
Naast de gemeenteraden is het volgens de directeuren belangrijk om ook andere gemeentelijke
doelgroepen te onderscheiden. De betrokkenheid van ‘gemeenten’ kan worden vergroot door niet
alleen frequent met de burgemeester te communiceren, maar ook met het college, de gemeentesecretaris en betrokken ambtenaren. Uiteraard met inachtneming van de hierbij geldende procedures. Ook
de mogelijkheid om wethouders in ‘taakgerichte adviescommissies’ van de veiligheidsregio te laten
participeren -zoals het Veiligheidsberaad benoemd in haar brief- moet vaker worden benut. Interactie
met gemeenten op meerdere beleidsterreinen is immers noodzakelijk is om een doeltreffende en
doelmatige aanpak van onveiligheid mogelijk te maken.
Ten slotte is opgemerkt dat lokale maatschappelijke instellingen en organisaties en burgers ook meer
betrokken moeten zijn bij de veiligheidsregio. Dat is nodig om de inspanningen aan de voorkant én aan
de achterkant van de risicoketen slimmer te kunnen organiseren. Juist de wens om meer te gaan
sturen op maatschappelijke effecten vraagt veelvuldige interactie met deze partijen. Wanneer veiligheidsregio’s daadwerkelijk invulling geven aan het ‘sturen op effecten’ zullen zij de lokale context hard
nodig hebben.
Op alle niveaus zal de verbinding met gemeenten moeten worden versterkt. Het gaat om ander gedrag
van de veiligheidsregio als geheel en dus ander gedrag van alle medewerkers. Zij zullen nog beter
moeten weten hoe de gemeente functioneert en wat daarin past en wat niet. Zij zullen meer bestuurlijke en politieke sensitiviteit moeten tonen en beter moeten weten wat er speelt in een specifieke
gemeente. Vanuit dat begrip kan beter worden meegedacht met de belangen van die specifieke
gemeente en de wijze waarop de aansluiting gemaakt kan worden met de collectieve belangen in de
regio. Overigens geldt voorgaande ook voor partners in de veiligheidsregio. Hoewel nationaal georganiseerd, ook zij zullen zicht moeten verdiepen in de lokale context.
De veiligheidsregio kan en moet hierin de eerste stap zetten. De veiligheidsregio heeft ook het grootste
belang bij een bredere betrokkenheid van gemeenten. Er zijn gelukkig veel ‘best practices’ rondom
betrokkenheid van de genoemde stakeholders. Het is gewenst om deze best practices onderling beter
te verspreiden. Gedacht wordt aan een soort ‘menukaart’ met mogelijkheden om de veiligheidsregio
(en partners) dichter bij de gemeenten te positioneren.

Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):

Voorstel:

Versterken rol en betrokkenheid gemeenten
Hoewel de veiligheidsregio van en voor de gemeenten is, is betrokkenheid
van gemeenten bij de veiligheidsregio beperkt. Hierdoor kunnen knelpunten
in de besturing ontstaan, zoals onvoldoende gefundeerde besluitvorming,
magere financiële controle en onvoldoende democratisch toezicht. Tevens
hebben veiligheidsregio’s de gemeenten hard nodig om effectief en efficiënt
veiligheidsbeleid te kunnen uitvoeren.
Stakeholders binnen de gemeenten voelen zich meer betrokken bij de
veiligheidsregio waardoor zij actief bijdragen in de besturing (versterken
opdrachtgeverschap) én een rol spelen in de uitvoering (versterken partnerschap).
Directeurenoverleg werkt een ‘menukaart’ uit met concrete mogelijkheden
zodat die gebruikt kan worden in iedere regio. Deze ‘menukaart’ wordt ter
kennisgeving verspreid onder alle voorzitters (Veiligheidsberaad).
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3.4 Versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
Maatschappelijk liggen er nieuwe uitdagingen in de risicosamenleving. Dat vraagt om een integrale
benadering van vraagstukken en dus meer samenwerking tussen actoren. De directeuren zijn het met
de commissie Hoekstra eens dat er meer aandacht nodig is voor de andere hulpverleningsdiensten
[dan de brandweer] en voor externe partners. Dat kunnen overheidsdiensten zijn, maar ook private
partijen. Veiligheidsregio’s moeten zich meer richten op de risico’s van morgen en dat vraagt nadrukkelijk dat er met een ‘brede’ blik wordt gekeken naar bedreigingen van onze samenleving. Veiligheidsregio’s kunnen het niet alleen, de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking is noodzakelijk om
die bedreigingen te identificeren en bij crises ook samen het hoofd te kunnen bieden.
Veiligheidsregio’s werken daarom nu al samen met veel professionals en veel ‘bevoegden’ uit verschillende domeinen/sectoren. De manier waarop dat gebeurd kan echter veel beter. Enkele voorbeelden:
- met bestaande samenwerkingspartners wordt informatie nog onvoldoende gedeeld en is er nog niet
altijd sprake van een goede samenwerkingsrelatie (nog geen vanzelfsprekende inbreng van betrokken partijen)
- nieuwe samenwerkingsinitiatieven komen traag tot stand en blijven vaak steken bij de vertaling naar
de uitvoering
- als we al samenwerken met partners is dat vooral in het eigen gebied en niet regio-overschrijdend,
terwijl een meerderheid van de (vitale) partners nationaal is georganiseerd.
Samenwerking vraagt om een extra inspanning, dat staat buiten kijf, maar door voorgaande wordt er
niet efficiënt omgegaan met mensen en middelen van verschillende samenwerkende partijen.
Veel partners zijn nationaal georganiseerd en dus zullen veiligheidsregio’s een landelijke focus moeten
ontwikkelen. Tijdens de werkconferentie is geconstateerd dat de samenwerkende partijen nadrukkelijk
8
behoefte hebben aan één loket voor de fysieke veiligheid . Die rol moet het Veiligheidsberaad beter
invullen. Daarnaast is er het vraagstuk van de‘compliance’; als we samen landelijk iets afspreken in het
Veiligheidsberaad, doen we het dan ook allemaal via die afgesproken spelregels? Dat is nu helaas te
weinig het geval. Veiligheidsregio’s willen de samenwerking met partners vanuit het collectief van 25
beter gestalte gaan geven (als één partij naar buiten treden). Ook inhoudelijk moet de unité de doctrine
worden versterkt. Dat vraagt dat veiligheidsregio’s de afspraken van het Veiligheidsberaad ook borgen
in de eigen organisatie. De directeur veiligheidsregio heeft een belangrijke rol om die samenwerkingsafspraken te borgen op regionaal niveau. Hij handelt daarbij met mandaat van zijn veiligheidsbestuur.
Het Veiligheidsberaad zou over een ‘versterkingsprogramma’ moeten beschikken om de samenwerking met partners te verbeteren. Dit meerjarenprogramma moet worden opgesteld door het directeurenoverleg. In dat programma moet worden benoemd welke thema’s (scenario’s) de komende jaren
prioriteit zouden moeten krijgen, wat de opgave is in de (beoogde) samenwerking en hoe daaraan
gewerkt gaat worden. Ook de samenwerking tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s bij dat specifieke
thema zal hierbij aan de orde kunnen komen.
Het programma moet aandacht hebben voor onderstaande aspecten bij de wijze waarop de versterking met partners wordt gerealiseerd.
- Er moeten lessen worden getrokken uit huidige samenwerkingsprojecten. De directeuren geven aan
dat van succesvolle landelijke samenwerkingsprojecten -zoals ‘Eenheid in Verscheidenheid’ en de
‘Civiel Militaire Samenwerking’- kan worden geleerd dat samenwerking met partners thema- of scenariogerelateerd moet zijn én gericht moet zijn op het maatschappelijke effect. Daarmee is er een

8

Dat geldt overigens ook op regionaal niveau.
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gedeelde ambitie en kan het gezamenlijk belang van veiligheidsregio’s en hun partner(s) beter worden geduid.
- Verder is het belangrijk niet te veel thema’s tegelijk op te pakken. Beter één thema per jaar van
samenwerkingstrategie naar implementatie, dan vijf halve intenties. Het is dan ook belangrijk dat het
operationele draagvlak voor de samenwerkingsafspraken al tijdens de strategiefase wordt vergroot.
Dat vraagt nadrukkelijk een bredere betrokkenheid vanuit veiligheidsregio’s, dan alleen van bestuurders of directeuren.
- Tot slot zullen verbetervoorstellen ook moeten bijdragen aan ‘slimmere’ vormen om de samenwerking te ondersteunen. De vorm moet immers ook passen bij de maatschappelijke context van het
thema, de sector waar de andere partij in acteert en de gezamenlijke ambitie die voorop staat. Convenanten zijn bijvoorbeeld niet het enige instrument om de samenwerking met vitale partners binnen
de crisisbeheersing te borgen. Daarnaast, met een convenant alleen, ben je er niet. Samenwerken
vraagt meer dan dat (onder meer werken aan gedeelde ambitie, recht doen aan belangen, een
goede samenwerkingsrelatie et cetera).
Voor veiligheidsregio’s is het verbeteren van de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
cruciaal voor de doorontwikkeling. Veiligheidsregio’s zullen immers juist in de regie- en platformfunctie
op risicobeheersing en crisisbeheersing hun toegevoegde waarde laten zien. Partners verwachten niet
minder, zo bleek uit de werkconferentie.
Versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking
Probleemdefinitie:
Veiligheidsvraagstukken zijn dermate complex, dat dit inbreng van partners
uit verschillende sectoren noodzakelijk maakt. De wijze waarop die samenwerking momenteel wordt vormgegeven kan echter veel beter.
Gewenst eindbeeld
Veiligheidsregio’s hebben een belangrijke regiefunctie om de samenwer(doel):
king met partners in hun regio te borgen. Daar waar partners nationaal
georiënteerd zijn, zullen veiligheidsregio’s als collectief optreden. Afspraken
die landelijk zijn gemaakt, worden in alle 25 regio’s op dezelfde wijze
ingevoerd. Daarmee tonen veiligheidsregio’s zich een betrouwbare partner.
Voorgaande vraagt een daadkrachtige samenwerking tussen regio’s.
Voorstel:
- Mandaat directeur om namens het veiligheidsbestuur samenwerking met
partners verder vorm te geven.
- Directeurenoverleg stelt een versterkingsprogramma op voor de samenwerking met partners. Het Veiligheidsberaad is opdrachtgever.

3.5 Rol en positie directeur VR
De samenwerking binnen de veiligheidsregio en tussen de veiligheidsregio en externe samenwerkingspartners moet worden versterkt. Om dat mogelijk te maken, is het gewenst één ambtelijk aanspreekpunt te benoemen voor partners en bestuur; de directeur veiligheidsregio. Voor deze functionaris is een sturende en regisserende rol weggelegd bij het versterken van de multidisciplinaire en
intersectorale aanpak van rampen en crises (zie ook voorgaande paragraaf) op regionaal én landelijk
niveau. Meer eenduidigheid in de rol en positie van deze functionaris zal bijdragen aan een betere
onderlinge samenwerking tussen regio’s, met partners en met het Rijk. Voorgaande wordt ook geadviseerd door de commissie Hoekstra. Het kabinet is daarom voornemens de essentie van de taak van de
9
directeur veiligheidsregio te formaliseren . Het Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel
veiligheidsregio’s zal hierop moeten worden aangepast.
9

Opgemerkt wordt dat de de functie ‘directeur PG’ (Wvr art. 32, Wpg. art. 14), de functie ‘commandant’ (Wvr. art. 25) en de rol
‘coördinerend functionaris’ (Wvr. art. 36) nu al expliciet worden benoemd in regelgeving.
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Tijdens de werkconferentie is benoemd dat een dergelijke eenduidige rol in iedere regio gewenst is.
Geconstateerd is dat de koude en warme taken van de directeur primair moeten worden benoemd op
basis van de bestaande taken inzake crisisbeheersing die al zijn toebedeeld aan het bestuur van de
veiligheidsregio (Wvr. art. 10). Het gaat dan feitelijk om de wettelijk verplichte mandatering van taken
van het veiligheidsbestuur aan de directeur. Daarmee worden de volgende taken in ieder geval
10
bedoeld :
- het inventariseren van risico’s van rampen en crises, het adviseren van het bevoegd gezag daarover en het communiceren daarover namens het bestuur naar de bevolking
- het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de veiligheidsregio en tussen
de veiligheidsregio en partners in crisisbeheersing
- het voorbereiden op en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
Belangrijk is dat wordt toegelicht dat de directeur een belangrijke signaalfunctie heeft richting het
bestuur over de mate van voorbereiding en dat hij andere partijen namens het bestuur daarop kan en
mag aanspreken. Daarnaast is de directeur ook het aanspreekpunt voor het bestuur; hij of zij heeft een
secretarisrol. Vanuit die rol dient ook te worden vastgelegd dat de directeur verantwoordelijk is om de
wettelijk verplichte planfiguren (Wvr. art. 14,15, 16, 17, 23) te doen opstellen zodat bestuurlijke besluitvorming daarover kan plaatsvinden. Daarmee wordt bedoeld het opstellen van het risicoprofiel,
beleidsplan en crisisplan en het opstellen van het kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorgsysteem dat wordt
gehanteerd.
Daarnaast kunnen in de wet aanvullende taken worden benoemd voor de directeur op basis van de
adviesfunctie, regiefunctie en platformfunctie die de veiligheidsregio vervult. Wanneer de veiligheidsregio invulling geeft aan die functies is de directeur het aanspreekpunt voor partners en bevoegd gezag.
Belangrijke taken voor de directeur zijn daarbij het initiëren van samenwerkingsverbanden, het regisseren en het verbinden van samenwerkende partijen op de terreinen van risicobeheersing en crisisbeheersing. In de wet dienen deze werkzaamheden nadrukkelijk te worden benoemd.
Net als het kabinet, menen de directeuren dat de benoeming en organisatorische inbedding van de
directeur de verantwoordelijkheid is (en blijft) van het bestuur van de veiligheidsregio. Het gaat om
‘wat’ de directeur doet, niet ‘hoe’ dat moet worden vormgegeven. Het is aan de veiligheidsregio of dat
een vrijgestelde directiefunctie is of een combifunctie, als op deze taken maar één persoon aanspreekbaar is en er een zekere mate van continuïteit wordt gewaarborgd.
De rol en positie van de directeur dient te worden geborgd conform voorgaand voorstel. Dit is niet
alleen een ambitie in de doorontwikkeling, het is een noodzakelijke voorwaarde om in die doorontwikkeling enkele stappen te zetten. Zo helpt een duidelijke positionering bij het versterken van de samenwerking met partners, het versterken van de risicobeheersing, het sturen op effecten en het versterken
van de gemeentelijke betrokkenheid. Daarmee is dit laatste thema van een andere orde dan voorgaande vier thema’s. Zie ook figuur 1.

10

Het voorzien in de meldkamerfunctie als taak van het veiligheidsbestuur (Wvr. art. 10) staat hier niet bij. Leidinggeven aan de
meldkamer is een taak waartoe het bestuur van de veiligheidsregio de directeur meldkamer heeft gemandateerd (Wvr.
art.35). Met de aanstelling van de kwartiermaker LMO per 1 januari 2014 zal deze taak van het bestuur worden overgeheveld
naar de minister van V&J en zal er sprake zijn van mandatering aan de korpschef van politie.
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Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Rol en positie directeur VR
Op dit moment wordt de rol en positie van de directeur veiligheidsregio
verschillend ingevuld. Dat draagt niet bij aan de gewenste onderlinge
samenwerking tussen regio’s, de samenwerking met partners en met het
Rijk.
Doel is de taken van deze functionaris landelijk meer uniform te borgen
zodat de rol helder is. De noodzakelijke mandaatbesluiten worden per regio
geformaliseerd.
Minister moet in de besluiten van de Wvr vastleggen dat er een directeur
veiligheidsregio is. Taken en verantwoordelijkheden van de directeur
moeten daarmee helder zijn. De taken van de directeur worden in mandaat
van het veiligheidsbestuur uitgevoerd (de taken van het bestuur staan
reeds in de Wvr). Naast de rol van adviseur op die onderwerpen, heeft de
directeur een belangrijke taak ten aanzien van initiëren van samenwerkingsverbanden, regisseren en verbinden van samenwerkende partijen op
de terreinen van risicobeheersing en crisisbeheersing. Deze taken mogen
meer expliciet worden benoemd.
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4. Uitwerking van de overige thema’s
De overige negen thema’s kregen van de deelnemers aan de werkconferentie minder prioriteit als we
kijken naar de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s. Dat betekent niet dat deze thema’s niet relevant
zijn, maar deze thema’s kunnen meer in meerjarenperspectief worden geagendeerd. Daarom zijn deze
thema’s minder ver uitgewerkt dan de eerste vijf thema’s.

4.1 Kwaliteit veiligheidsregio
De kwaliteit van de veiligheidsregio’s kan in veel gevallen nog onvoldoende inzichtelijk worden gemaakt en ook niet onderling vergeleken worden. De Inspectie V&J toetst wel of aan de regelgeving
wordt voldaan, maar ook dat zegt weinig over de daadwerkelijke operationele prestaties van veiligheidsregio’s. Een eerste stap is een kwaliteitszorgsysteem voor veiligheidsregio’s waarmee de geleverde prestaties ten opzichte van de gewenste prestaties inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Een
kwaliteitszorgsysteem bestaat uit kwaliteitsnormen. Kwaliteitsnormen zeggen iets over de eisen die je
aan de organisatie stelt om de prestaties inzichtelijk te maken, niet over de prestaties die de organisatie levert. Wel over hoe je de door de opdrachtgever gewenste prestaties formuleert en terugkoppelt.
Een kwaliteitszorgsysteem geeft regio’s de mogelijkheid om te rapporteren over hun prestaties en
verbeteringen te identificeren.
Nog maar weinig veiligheidsregio’s hanteren een kwaliteitszorgsysteem, zoals opgenomen in de wet.
Er zijn wel lopende ontwikkelingen op het gebied van landelijke monitoringssystemen. Denk aan Cicero
(kwaliteitsnormen en -instrumenten brandweer) en Aristoteles (prestatiemeting en –verantwoording
veiligheidsregio’s). Ook wordt momenteel gewerkt aan een landelijke visitatie waarmee de meer
tactische en strategische prestaties van veiligheidsregio’s voor elkaar inzichtelijk worden gemaakt. De
keuze om een kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen is echter nog niet gemaakt. Er zou een systeem
moeten komen met dezelfde organisatie c.q. inrichtingseisen waarmee iedere veiligheidsregio inzichtelijk kan maken hoe zij de vooraf vastgestelde (kwaliteits-) doelstellingen monitoort. Bij de ontwikkeling
van een kwaliteitszorgsysteem moet een verbinding worden gelegd met lopende ontwikkelingen, zoals
de visitaties en kostenanalyses van veiligheidsregio’s.
Het is daarbij wel van belang gezamenlijk afspraken te maken over welke parameters je wilt rapporteren en zodat onderlinge vergelijking tussen regio’s mogelijk wordt. Vanwege de diversiteit bij de
veiligheidsregio’s is het niet wenselijk die geheel voor te schrijven, er moet ook ruimte zijn voor
prestaties die het eigen bestuur (verlengd lokaal bestuur) aanvullend zichtbaar wil krijgen.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Kwaliteit veiligheidsregio
Er is geen kwaliteitszorgsysteem om zichtbaar te maken hoe de diverse
veiligheidsregio’s presteren.
Een kwaliteitszorgsysteem, waarbij er ruimte is voor verlengd lokaal bestuur
en diversiteit, maar waarmee de prestaties van de veiligheidsregio’s op
enkele basisaspecten wel landelijk inzichtelijk worden gemaakt.
Laat een kwaliteitszorgsysteem ontwikkelen vanuit de veiligheidsregio’s zelf
en gebruik de uitkomsten van de visitaties en kostenanalyses hierbij. De
directeuren hebben hierin een leidende rol. Zij moeten dit doen in samenspraak met opdrachtgevers (gemeenten) en partners. Het IFV heeft hierbij
een inhoudelijke ondersteunende taak.
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4.2 Kennisborging en -deling
Zowel de commissie Hoekstra als het Veiligheidsberaad is van mening dat er wel kennis wordt opgebouwd, maar dat deze kennis onvoldoende wordt geborgd en ook te weinig wordt uitgewisseld tussen
veiligheidsregio’s onderling. De deelnemers aan de bijeenkomst delen dit beeld. Het beeld is dat
kennis op dit moment wel aanwezig is, maar nog erg is versnipperd over regio’s, partners, IFV en
andere kennisinstituten. Er zijn ook geen ‘innovatiemakelaars’. Wel zijn er twee expertregio’s; één voor
‘natuurbranden’ (VNOG) en een voor ‘industriële branden’ (VRR).
De deelnemers aan de conferentie zien bij dit thema een belangrijke rol weggelegd voor het IFV. Het
IFV wordt door de veiligheidsregio’s gezien als logische partner als gaat om kennisontwikkeling, borging en -deling. Het IFV moet zich ontwikkelen tot een écht onderwijsinstituut en is verantwoordelijk
voor:
het versterken van het onderwijs. Professionals kunnen meer van elkaar leren en juist de diversiteit kan bijdragen aan innovatie. Het IFV moet ook toezicht houden op onderwijs in de regio’s. Grotere sturing op onderlinge aansluiting tussen opleidingen en opleidingen onder één dak (bijv. samen met politie, defensie). Wellicht ook meer gebruik maken van de wijze waarop de Politieacademie met kennis omgaat
de ontsluiting van kennis en innovatie op multidisciplinair niveau. Het IFV dient nieuwe inzichten
snel toegankelijk te maken voor regio’s en hun partners. Hier moet men niet rigide mee omgaan.
Het IFV moet voorgaande realiseren met zoveel mogelijk efficiency en met behoud van effectiviteit.
Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken moeten betere afspraken worden gemaakt tussen het
Veiligheidsberaad en het bestuur IFV over de rol van het IFV bij het borgen en delen van kennis. Ook
is meer bestuurlijke aandacht voor het thema gewenst. Er is wel een portefeuillehouder kennis/innovatie, maar het thema staat nauwelijks op de agenda. Een ‘strategische innovatie agenda’ op
landelijk niveau is noodzakelijk. Die innovatie agenda van veiligheidsregio’s zou dan bestuurlijk
vastgesteld kunnen worden. Brandweer Nederland heeft reeds een strategische agenda opgesteld en
die zou daarbij kunnen worden betrokken.
Ook de vraagarticulatie vanuit de regio’s richting het IFV kan worden verbeterd. In de afgelopen jaren
is er door het IFV (maar ook door andere kennisinstituten) onderzoek gedaan dat leidde tot kennis
waarop de regio’s niet zaten te wachten. Veiligheidsregio’s zullen constant de vraag moeten blijven
stellen hoe zij vakbekwaam worden en blijven. Daarbij zullen zij gebruik maken van het IFV als deze
over state-of-the-art kennis beschikt die daarvoor nodig is en de juiste methoden toepast in het
onderwijs.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):

Kennisborging en -deling
Er wordt onvoldoende kennis geborgd en gedeeld tussen de veiligheidsregio’s. Deze rol is bij het IFV belegd en zou versterkt moeten worden.
Waar staat het IFV over 5 jaar:
- Het IFV is een écht onderwijsinstituut (het bij elkaar brengen van de
academies zorgt voor versterking in het onderwijs. We kunnen meer van
elkaar leren en de diversiteit kan ook bijdragen aan innovatie). Is ook
een toezichthoudende organisatie op onderwijs in de regio’s. Grotere
sturing op onderlinge aansluiting en opleidingen onder 1 dak (bijv. samen met politie, defensie). Het IFV wordt door veiligheidsregio’s gezien
als logische partner als gaat om kennisontwikkeling en opleidingen
- Het IFV is verantwoordelijk voor ontsluiting van kennis en voor innovatie
op multidisciplinair niveau. Nieuwe inzichten dient het IFV snel toeganke-
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Voorstel:

lijk te maken voor regio’s en hun partners. Hier moet men niet rigide mee
omgaan.
- Het IFV moet voorgaande realiseren met zoveel mogelijk efficiency en
met behoud van effectiviteit. Wellicht ook meer gebruik maken van wijzen waarop de Politieacademie de kennis borgt en deelt.
- Het Veiligheidsberaad zou een ‘strategische innovatie agenda’ kunnen
opstellen waarin thema’s worden benoemd waarop kennisontwikkeling
en -deling nodig is (vraag).
- Bestuur IFV draagt zorg voor ontwikkeling IFV conform voorgaande
eindbeeld (aanbod).

4.3 Lerend vermogen van veiligheidsregio’s
Het lerend vermogen van veiligheidsregio’s kan beter. Hierbij maken de deelnemers van de werkconferentie onderscheid op drie niveaus:
- Hoe leren mensen in de organisatie?
- Hoe leren de 25 organisaties?
- Hoe leert het systeem?
Er is bij mensen wel sprake van nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten, maar dat wordt onvoldoende
ingezet om het leren op organisatieniveau mogelijk te maken, laat staan leren op het niveau van het
systeem. Het gaat dus vooral over het aanreiken van nieuwe prikkels om die nieuwsgierigheid breder
binnen de organisatie én daarbuiten te stimuleren. We zouden elkaar meer vragen kunnen stellen.
Bijvoorbeeld hoe andere regio’s hun GRIP-incidenten evalueren en hoe zij daarmee omgaan. Best
practices moeten meer worden uitgewisseld. Ook de inzichten die door onderzoek van de Inspectie
van V&J naar voren worden gebracht, zouden meer gericht moeten zijn op het leren (in plaats van
compliance). Wat zijn vragen die bij meerdere regio’s spelen, hoe gaan anderen daarmee om et
cetera. Het IFV speelt een centrale rol om het leren mogelijk te maken. Daar wordt het vakmanschap
van elkaar geleerd. Overigens gaat het soms om leren van nieuwe denk- en werkwijzen en soms om
het afleren van oude denk- en werkwijzen.
Op organisatieniveau is het relevant om na te denken over methoden die ruimte creëren om het leren
mogelijk te maken. Leren kun je immers niet afdwingen. Er zijn dus geen instrumenten te benoemen,
mensen moeten juist de vrijheid ervaren om te kunnen leren. Dat betekent dat er veel verschillende
manieren zijn om het leren mogelijk te maken en soms ontstaat het leren juist door niet te interveniëren
op organisatieniveau.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):

Voorstel:

Lerend vermogen
Het lerend vermogen van veiligheidsregio’s kan beter. Zij zouden beter van
elkaar kunnen leren, op mensniveau, op organisatieniveau en systemisch.
Zorg ervoor dat lerend vermogen geen ‘instrument’ gaat worden, maar dat
het juist een kenmerk betreft dat binnen veiligheidsregio’s speelt: een
onderzoekende, nieuwsgierige rol vanuit de mensen moet worden gestimuleerd en de ruimte worden gegeven.
Beter nadenken over de wijze waarop veiligheidsregio’s leren. Daarbij heeft
iedereen een rol; de veiligheidsregio’s geven aan wat ze willen leren, het
IFV is daarin ondersteunend, net als de inspectie (andere rol dan toezicht).
De bestuurders kunnen aangeven in hoeverre het daadwerkelijk een
maatschappelijk thema betreft. Het VB heeft daarom een belangrijke rol bij
de ‘zichtvraag’ (wat schiet de burger ermee op?).
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4.4 Continuïteit van de samenleving
Veiligheidsregio’s dienen zich te buigen over continuïteitsvraagstukken. De continuïteit van de samenleving is niet alleen een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het vraagt nadrukkelijk om samenwerking
van meerdere partijen op bovenregionaal niveau. In eerste instantie gaat het dan om de samenwerking
tussen regio’s en Rijk (wie doet nu wat?) en dat is niet alleen een operationele afspraak. Nadrukkelijk
moeten bestuurders beter weten wat hun rol is bij crises op nationale schaal (maatschappelijke
ontwrichting). Daarbij vraagt het van bestuurders dat zij zich richten op de voorbereiding van burgers
en hen helpen voorbereiden op dergelijke risico’s. Het onbekende met risico’s die de continuïteit
bedreigen, maakt dat mensen angstig worden. De veiligheidsregio moet bestuurders ondersteunen om
op lokaal niveau nuchter omgaan met risico’s te stimuleren en zelfredzaamheid te vergroten.
Vervolgens zal ook de samenwerking met (vitale) partners moeten worden verbeterd. Juist in de fase
van risicobeheersing en preparatie hebben deze partijen een belangrijke rol. Maak gebruik van alle
deskundigheid die er al is en gun elke regio zijn specialisatie. Ook de operationele samenwerking met
Defensie kan beter. Defensie heeft veel kennis over continuïteitsvraagstukken en middelen die kunnen
worden benut. Onze brandweer heeft de langetermijnstrategie gericht op het continuïteitsmodel
(Brandweer over Morgen). Ook daarmee kunnen goede verbindingen worden gelegd. Maak bindende
afspraken tussen partners op basis van scenario’s waarbij aandacht is voor de kritische processen:
organisatie, alarmering, opschaling, crisiscommunicatie en informatiemanagement, dan volgt de
structuur vanzelf. Zie ook thema over ‘versterking van de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking’.
Helaas is in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) onvoldoende benoemd hoe de aansturing en verantwoordelijkheden bij regio-overstijgende rampen of crises zijn verdeeld. Het project ‘Eenheid in verscheidenheid’ heeft hiertoe enkele oplossingen geboden. Deze verdienen opvolging.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Continuïteit van de samenleving
De verbinding tussen verschillende partijen op nationaal en regionaal
niveau is onvoldoende.
Samenwerking bij crises tussen Rijk, veiligheidsregio’s en (vitale) partners
is geborgd en iedereen weet welke bijdrage er van hem/haar wordt verwacht.
Bestuurlijke aandacht voor het thema van de continuïteit is gewenst. De
opvolging van aanbevelingen van het project ‘Eenheid in verscheidenheid’
is van belang om de bovenregionale samenwerking te verbeteren.

4.5 Bevolkingszorg
Bevolkingszorg is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar kan daardoor een zwakke
schakel vormen in de regionale hoofdstructuur. De urgentie van versterking van de bevolkingszorg
moet bestuurlijk worden benoemd en er moeten voldoende middelen (financieel en capaciteit) zijn om
de versterking mogelijk te maken. Mogelijkheden voor de versterking van de bevolkingszorg zijn
globaal benoemd (de LOCGS is de aangewezen partij om hierover te adviseren). Deze zijn:
- Implementatie van een nieuwe set landelijke normen/prestaties voor bevolkingszorg (die ontbreken
nu immers).
- Professionalisering moet binnen de gemeente tot stand komen (beste mensen) of de gemeente
moet duidelijke afspraken maken met de veiligheidsregio dat zij expertise levert voor bevolkingszorgprocessen.
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- Meer duidelijkheid over de positie van de ‘coördinerend functionaris’ en mandaat dat deze de
samenwerking tussen gemeenten kan organiseren.
- Betere ondersteuning in de diverse gremia van het VB en binnen het IFV.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Bevolkingszorg
De zorg voor de bevolking bij crises is onvoldoende goed geborgd.
Een meetbaar kwalitatief voldoende bevolkingszorg in goede samenwerking met de gemeenten.
De urgentie van versterking van de bevolkingszorg moet bestuurlijk worden
benoemd en er moet voldoende financiële ruimte zijn om de versterking
mogelijk te maken.

4.6 Samenwerking zorgketen
De samenwerking tussen zorg en (fysieke) veiligheid is van toenemend belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (de voorbereiding op) een grieppandemie. Er is echter nog steeds sprake van zogeheten
‘schurende ketens’. De domeinen van zorg respectievelijk veiligheid zijn organisatorisch, financieel,
juridisch en procesmatig wel op elkaar aangesloten, maar er is nog onduidelijkheid over de verschillende partijen in de verschillende netwerken. Er bestaan bijvoorbeeld nog onduidelijkheden over de
regierol van de acute zorgnetwerken en de regierol van de GHOR. Er ligt een ontwikkelopgave om de
domeinen meer te verbinden. In de maatschappelijke opgave van veiligheid en zorg vinden we immers
een gedeeld belang: hoe komen we met elkaar aan de voorkant van problemen? Zo zijn er lopende
ontwikkelingen van veiligheidsregio’s op het terrein van zelfredzaamheid, risicogerichtheid, burgerparticipatie en daarin kunnen veiligheidsregio’s samen optrekken met GGD. Ook liggen er nadrukkelijk
verbindingen tussen sociale veiligheid en zorg (denk aan de veiligheidsproblematiek bij verslaafden).
Een integrale aanpak is dan wenselijk. Veiligheidsregio’s zullen nog meer als netwerk moeten acteren
en de bijdragen van zorgpartners aan de maatschappelijke opgave kunnen duiden. De vraag is wel of
veiligheidsregio’s de ‘witte omgeving’ goed genoeg begrijpen. Veiligheidsregio’s zijn zelf aan zet om
hier stappen in te zetten.
De samenwerking tussen de inspecties is ook een aandachtspunt. Het is van belang dat er helderheid
bestaat over de rollen en verantwoordelijkheden van de Inspectie VenJ en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) op het gebied van de veiligheidsregio’s. De ministers van VWS en VenJ zullen
daarom samenwerkingsafspraken vastleggen en die communiceren naar de veiligheidsregio’s.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Samenwerking zorgketen
De ketens van veiligheid respectievelijk zorg schuren, terwijl ze juist
complementair zijn.
Veiligheidsregio’s zullen nog meer als netwerk moeten acteren en moeten
leren de bijdragen van zorgpartners aan de maatschappelijke opgave beter
te duiden.
Vanuit veiligheidsregio’s kan beter inzichtelijk worden gemaakt waar
verbindingen liggen en wat het gezamenlijke belang is (maatschappelijke
opgave). Dan kunnen de inspanningen in de ketens ook beter op elkaar
worden afgestemd. Dit moet nog nader worden uitgewerkt.
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4.7 Samenhang Wet veiligheidsregio’s en Omgevingswet
Er is een duidelijke samenhang tussen beide wetten, maar die wordt nog onvoldoende geborgd. De
maatschappelijke opdracht is in beide wetten hetzelfde: een ’veilige en gezonde leefomgeving’. In de
Omgevingswet komt daar nog de duurzaamheid van gebiedsinrichting en -gebruik als doelstelling bij.
Daarom is de maatschappelijke taak van betrokken parijen (gemeenten, provincie, VR en RUD) ook
hetzelfde. De focus is wel verschillend. Bij de veiligheidsregio gaat het om het risicoprofiel in brede zin,
de (BRZO-)RUD richt zich meer op de bedrijfsmatige risico's.
We moeten nuchter omgaan met risico’s en de regelreflex (zelfs in het omgevingsrecht) terugdringen.
Tegelijk moeten we minimale veiligheidsnormen in acht nemen. De veiligheidsregio kan die benoemen
omdat zij zicht heeft op de gevolgen voor burgers en de gevraagde inzet bij incidenten. Veiligheidsregio moeten zicht kunnen houden op activiteiten in de leefomgeving om risico’s in een vroegtijdig
stadium te kunnen signaleren. Alleen dan kan zij invloed uitoefenen op een veilige inrichting en veilig
gebruik van de fysieke leefomgeving. Het zal hierbij nadrukkelijk aan de veiligheidsregio’s zelf zijn om,
beter dan nu het geval is, rekening te houden met meerdere belangen die spelen en steeds het
gemeenschappelijke belang op te zoeken. Door op die wijze te investeren in een duurzame samenwerkingsrelatie tussen de veiligheidsregio en (bijvoorbeeld) het bedrijf, kan gericht gewerkt worden aan
de gewenste gedragsverandering. De verantwoordelijkheid voor veiligheid is daarmee weer terug in de
maatschappij.
De adviesrol van de veiligheidsregio’s op het terrein van risicobeheersing moet in de Omgevingswet
worden opgenomen. Veiligheidsregio’s zullen bij de verdere invulling van de uitvoeringsregelingen
(AMvB’s) realistische normen moeten opstellen op het gebied van veiligheid. Het is aan het Veiligheidsberaad om de belangenbehartiging van veiligheid binnen het omgevingsrecht goed vorm te
geven.

Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Samenhang Wet veiligheidsregio’s en Omgevingswet
Om de doelstelling van de Omgevingswet (veilige en gezonde leefomgeving) te kunnen vertalen in termen van realistische normen, moet de rol van
de veiligheidsregio bij het omgevingsrecht worden verankerd.
De rol van de veiligheidsregio is geborgd waardoor zij in een vroegtijdig
stadium kan adviseren over risicovolle situaties en mogelijkheden om die te
voorkomen.
Het Veiligheidsberaad zal belangenbehartiging van veiligheid binnen het
omgevingsrecht goed moeten vormgeven.

4.8 Aansluiting Landelijke Meldkamerorganisatie
De komende jaren wordt er gewerkt aan de inrichting van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).
Dat betekent een omvangrijk fusieproces van 22 naar tien fysieke meldkamers en een virtueel integratieproces naar één organisatie. Dat vraagt in iedere regio de aandacht, maar nadrukkelijk op landelijk
niveau. Met de inrichting van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) zullen veiligheidsregio’s hun
meldkamerwerkprocessen landelijk moeten harmoniseren (per discipline én voor wat betreft de
multidisciplinaire aspecten).
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Daarbij hebben de veiligheidsregio’s, een bijdrage te leveren aan de kwartiermakerorganisatie (KLMO).
De deelnemers van de werkconferentie zien, net als de commissie Hoekstra (en tevens onderschreven
door het Veiligheidsberaad) de spanningen die de beheersverantwoordelijkheid van de politie voor de
LMO met zich mee kan brengen.
- Hoe borg je de kwaliteit van het brandweermeldkamerproces en de opgeschaalde processen?
- Hoe zorg je dat de acute zorgpartners voldoende aangesloten blijven?
- Hoe voorkom je dat één discipline te dominant wordt in deze multidisciplinaire organisatie?
- Hoe voorkom je dat beheersverantwoordelijkheid ook gezagsverantwoordelijkheid wordt in de
praktijk?
Er ligt voor de veiligheidsregio’s dan ook een stevige rol in de KLMO. Eén van de eerste taken is het
opstellen van een Programma van Eisen vanuit de veiligheidsregio’s dat in het Landelijk Kader een
plek kan krijgen. Verder zal de bestuurlijke betrokkenheid en de operationele aansluiting moeten
worden geborgd gedurende de transitiefase 2013 - 2017.

Probleemdefinitie:
Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Aansluiting Landelijke Meldkamerorganisatie
Aansluiting tussen veiligheidsregio’s en KLMO moet beter worden geborgd.
Een adequaat ingerichte LMO die voorziet in de gewenste kwaliteit van
dienstverlening richting de burger en richting de hulpdiensten op straat.
- Stel een Programma van Eisen op vanuit veiligheidsregio’s.
- Organiseer bestuurlijke aandacht, betrokkenheid en operationele
aansluiting gedurende de looptijd 2013 - 2017.

4.9 Samenwerking politie-eenheden
Een goede samenwerking tussen medewerkers van veiligheidsregio’s en medewerkers van de politie
is van belang. Zoals het Kabinet ook aangeeft in haar kabinetsreactie, zijn zij elkaars primaire partner
in het geval van een incident, ramp of crisis. De veiligheidsregio’s merken dat de politie crisisbeheersing op een aantal terreinen minder aandacht geeft dan voorheen. Het betreft de samenwerking op de
terreinen van:
- risicobeheersing (evenementen)
- planvorming
- operationele voorbereiding (oefeningen)11
- informatievoorziening en -deling.
Samenwerken vraagt om inspanning van beide kanten. De huidige situatie is ongewenst en tast
mogelijk ook het onderlinge vertrouwen aan op de langere termijn.
Naar aanleiding van voorgaande heeft de minister van V&J in haar kabinetsreactie toegezegd de
Nationale Politie te vragen om met initiatieven te komen ter verbetering van hun onderlinge samenwerking. Ook zal de minister van V&J hierover met de voorzitter van het Veiligheidsberaad in gesprek
gaan. De portefeuillehouder van het Veiligheidsberaad zou aanvullend een gesprek met de korpschef
kunnen entameren waarin de bijdrage van de politie aan de multidisciplinaire samenwerking wordt
besproken en concreet wordt gemaakt. Daarbij is het goed om aandacht te hebben voor thema’s die
dicht bij de politieprocessen liggen en daardoor direct de aandacht van de politie krijgen, zoals de
samenwerking bij risicovolle evenementen (bijvoorbeeld gezamenlijke inzet bij crowdmanagement) en
de informatievoorziening en –deling ten tijde van crises (bijvoorbeeld in de meldkamer). Met betrekking
11

Ook de Inspectie Veiligheid en Justitie constateert in de Staat van de rampenbestrijding 2013 dat de oefenintensiteit van de
politie bij het multidisciplinaire oefenen achterblijft.
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tot dat laatste zou er wettelijk gezien meer duidelijkheid moeten komen over de rol van het beleidsteam
in relatie tot de gezagsdriehoek van de politie tijdens incidenten. Momenteel is dat binnen elke regio
anders ingericht en kan dat in de samenwerking met de Nationale Politie en het OM tot onduidelijkheden leiden.

Probleemdefinitie:

Gewenst eindbeeld
(doel):
Voorstel:

Samenwerking politie-eenheden
Er bestaat een risico dat multidisciplinaire samenwerking onder druk komt te
staan, waardoor het onderlinge vertrouwen tussen de politiemedewerkers en
andere crisispartners op termijn wordt aangetast.
De multidisciplinaire samenwerking verloopt soepel en de politie levert
daarin een voldoende bijdrage.
Naast de reeds voorgestelde overleggen, zou het Veiligheidsberaad een
gesprek met de korpschef moeten entameren waarin de bijdrage van de
politie aan de multidisciplinaire samenwerking wordt besproken en concreet
wordt gemaakt.
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5. Tot slot
In deze notitie is de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s nader geconcretiseerd naar enkele
speerpunten en concrete voorstellen voor een landelijke aanpak. Die landelijke aanpak richt zich op
voorstellen om de veranderingen in de regio’s zelf te ondersteunen. De uitwerking van de discussies
rondom de probleemstelling en het gewenste eindbeeld zijn wellicht belangrijker, dan de voorstellen op
zich. Vanzelfsprekend zijn de besturen van de veiligheidsregio’s aan zet om de gewenste doorontwikkeling van veiligheidsregio’s te realiseren. Maar daarbij zullen regio’s elkaar ook nodig hebben.
Vandaar dat het gewenst is dat het Veiligheidsberaad als geheel haar eigen opvattingen formuleert
over de doorontwikkeling en de thema’s die daarin prioriteit dienen te krijgen. Dat bepaalt de gezamenlijke ‘agenda van de veiligheidsregio’s’. De directeuren leveren met deze notitie een bijdrage aan die
agenda. De problemen en prioritering staan toegelicht en tevens zijn enkele voorstellen gedaan voor
een landelijke aanpak. Deze voorstellen krijgen steun van de directeuren, maar zullen vanuit de 25
regio’s ook van financiering moeten worden voorzien. Mogelijk dat het creëren van een eigen door de
veiligheidsregio’s gefinancierd werkbudget hieraan een bijdrage kan leveren. Daarmee is er feitelijk
sprake van een ‘programma doorontwikkeling veiligheidsregio’s’ in plaats van alleen een agenda.
Vervolg
Na instemming van het directeurenoverleg (DOVR) wordt deze slotnotitie, met een oplegger, aangeboden aan het Dagelijks Bestuur (DB) Veiligheidsberaad. Vanzelfsprekend lichten de directeuren deze
notitie graag nader toe. Het DB kan de adviezen en voorstellen gebruiken bij het opstellen van de
volgende bestuurlijke documenten:
- agenda van de veiligheidsregio’s
- voorwaartse agenda (samen met de minister van VenJ en de VNG op te stellen)
- bestuurlijke position papers ten aanzien van democratische legitimatie (versterking rol gemeenteraden), positie van de directeur veiligheidsregio, positie coördinerend gemeentefunctionaris en taken
en bevoegdheden van het Veiligheidsberaad.
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Bijlage 1: deelnemerslijst werkconferentie
Organisatie

Naam

Veiligheidsregio Friesland
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio Twente
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Veiligheidsregio Gelderland Midden
Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Veiligheidsregio Zeeland
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Veiligheidsregio Brabant Noord
Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Veiligheidsregio Zuid Limburg
Raad van Brandweer Commandanten
Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen
RUD Noordzeekanaalgebied
RUD Midden- en West-Brabant
Gemeentesecretaris Den Bosch
Openbaar Ministerie
Inspectie Veiligheid en Justitie
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bureau Veiligheidsberaad
Bureau Veiligheidsberaad
Bureau Veiligheidsberaad
Bureau Veiligheidsberaad
Twynstra Gudde
Twynstra Gudde
Twynstra Gudde

dhr. W. Kleinhuis
mevr. L. Sievers
dhr. H. Meuleman
dhr. J. Scherjon
dhr. P. Joosten
mevr. M. van Veen
dhr. P. Bos
dhr. J. Stierhout
mevr. H. Raasing
dhr. R. IJzelendoorn
dhr. H. Meijer
dhr. A. Littooij
dhr. C. Post
mevr. G. Ruijs
dhr. N. van Mourik
dhr. P. Verlaan
dhr. J. Rooijmans
dhr. P. Lucassen
dhr. G. van Klaveren
dhr. R. Frek
dhr. K. Dekker
dhr. R. Woittiez
dhr. A. Houtman
mevr. I. Woestenberg
dhr. P. van de Beek
dhr. G. Bos
dhr. J. Duckers
dhr. T. Visser
dhr. C. Stoffer
dhr. K. de Vet
dhr. P. Gelton
dhr. E. Meekes
mevr. H. Slock
mevr. M. Jacobs
mevr. R. Hartkamp
mevr. N. Piel
mevr. M. Veldhuis
dhr. P. Sinning
mevr. R. Linck
mevr. A. Lohuis
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Doorkiesnummer

uw kenmerk

bijlage(n)

026-355 2278

2013-0077

geen

Onderwerp

ons kenmerk

Datum

Input voor agenda van de
veiligheidsregio

20 januari 2013

Geachte heer Scholten,
In uw brief van 13 december 2013 vraagt u vanuit het LO CGS inbreng om als Veiligheidsberaad te
komen tot een agenda van de veiligheidsregio. Daarnaast geeft u aan dat het Veiligheidsberaad werkt aan
een voorwaartse agenda gezamenlijk met VenJ.
In de vergadering van 31 oktober 2013 hebben wij kennis genomen van het advies van de commissie
Hoekstra en het onderliggende evaluatierapport Wet Veiligheidsregio. Op 12 december 2013 hebben wij
een themabijeenkomst gehad waarbij zowel leden van het LO CGS als het LO CB hebben gesproken
over de vervolgstappen naar aanleiding van het advies van de commissie Hoekstra. Onderstaande
inbreng vormt input voor de agenda van de Veiligheidsregio’s en is geagendeerd in de vergadering van
het LO CGS op 16 januari 2014.
Om te beginnen is er een algemeen punt dat het LO CGS mee zou willen geven aan het DB
Veiligheidsberaad bij het opstellen van een agenda van de Veiligheidsregio’s: Creëer rust en ruimte voor
implementatie. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de veiligheidsregio’s. De
veiligheidsregio’s hebben na alle interne reorganisaties en ook vele landelijke initiatieven om de kwaliteit
van de dienstverlening te verhogen en beter op elkaar af te stemmen behoefte aan tijd en ruimte om alle
initiatieven goed toe te gaan passen.
Een tweede thema waarvoor de LO CGS specifiek aandacht wil vragen betreft de financiering van de
bevolkingszorg. Steeds meer wordt er binnen de veiligheidsregio’s samengewerkt om de operationele
gemeentelijke taken vorm te geven. Hiervoor is echter vaak weinig tot geen budget beschikbaar. De
BDUR uitkering is bedoeld voor rampenbestrijding in den brede en dus ook voor bevolkingszorg.
Ook de financiering van bovenregionale activiteiten vraagt aandacht. De oproep aan de kolom
bevolkingszorg om de kwaliteit van het eigen optreden te verhogen is de laatste jaren zeer serieus
genomen. Deze kwaliteitsverhoging gaat vaak gepaard met extra kosten waarover besluitvorming in het
veiligheidsberaad moet plaatsvinden. Zoals bekend zijn de regio’s formeel niet gebonden aan de
besluitvorming in het Veiligheidsberaad.
Een derde thema waarvoor de LOCGS aandacht wil vragen betreft het onderwerp zelfredzaamheid en de
verantwoordelijkheid die burgers en bedrijfsleven zelf hebben voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Het is van belang dat dit onderwerp ook in communicatief opzicht goed word opgepakt. In het rapport
‘Bevolkingszorg op orde’ wordt hiervoor een aanzet gegeven.
Voor wat betreft bevolkingszorg ziet het LO CGS de volgende vragen en opgaven voor de komende
periode die een plek zouden moeten krijgen op de agenda:
1.Vaststellen en implementatie van het normenkader bevolkingszorg op orde. Hoe kunnen normen
vertaald worden naar: organisatievormen, financiering, kwaliteit, wat zijn randvoorwaarden. Daarnaast is
het belangrijk bij de implementatie vast te stellen wat de rol is van de verschillende betrokken partijen:
ministerie, inspectie, bestuurders, IFV, regio’s, gemeenten. Duidelijker informeren wat we wel doen maar
ook wat we niet (meer) doen na vaststelling van de normen.

2. Financiering van bevolkingszorg blijft ook in de komende periode een belangrijke opgave. Geld zal
gealloceerd moeten worden om de stappen die op het gebied van bevolkingszorg gezet worden ook te
kunnen financieren. Mogelijk moeten eerder genomen besluiten worden heroverwogen om dit mogelijk te
maken.
3. Positionering en het zichtbaar maken van bevolkingszorg is zowel regionaal als landelijk van belang. De
verschillende taken die gemeenten hebben zouden duidelijker omschreven en afgebakend moeten
worden.
4. Regionalisering van bevolkingszorg is iets waar regio’s zelf erg druk mee zijn. Wellicht dat hier nog
ondersteuning bij geboden kan worden en in ieder geval is het goed om informatie met elkaar te blijven
delen over slimme oplossingen en ontwikkelingen.
5. Verbeteren van de relatie tussen waterschappen en veiligheidsregio’s (mulit) maar ook het oppakken
van het thema grootschalige evacuatie in samenwerking met relevante partners (bevolkingszorg)
Belangrijk signaal dat het LO CGS in zijn algemeenheid maar ook specifiek voor bevolkingszorg wil
meegeven is: we moeten in deze fase nadrukkelijk aandacht besteden aan de implementatie. De
afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet met o.a. de projecten GROOT en GROOTER, SIS,
bevolkingszorg op orde en de bovenregionale crisiscommunicatie pool. Het is belangrijk dat de resultaten
van deze projecten goed geborgd worden in de komende periode. Onderwerpen die aandacht vragen in
de vorm van goede borging en beheer zijn:
- Regionaal crisisplan (RRCP)
- Bevolkingszorg op orde – visie en prestatie eisen
- Uniforme kwalificatieprofielen borging en beheer bij GROOTER en examinering bij IFV
- Slachtoffer Informatie Systematiek borging en beheer bij IFV en regionale implementatie
- Eenheid in verscheidenheid, bovenregionale samenwerking met name GRIP RIJK (multi) en
bovenregionaal team crisiscommunicatie.
Voor wat betreft de democratische legitimering en de invloed van gemeenteraden wil het LO CGS graag
meegeven dat de lastige rol en positie van de gemeenteraden erkend wordt. De moeite die
gemeenteraden hebben met het aansturen van de veiligheidsregio zoals de commissie Hoekstra
signaleert is een algemeen probleem dat zich voordoet bij alle gemeenschappelijke regelingen. Het LO
CGS zou graag zien dat de rol van de gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen in zijn
algemeenheid versterkt wordt en dat dit niet specifiek als een probleem van (de Wet)Veiligheidsregio’s
gezien wordt. Uiteraard kunnen instrumenten worden ingezet om de gemeenteraden beter te informeren
over hun rol en betrokkenheid bij de veiligheidsregio. Het is aan de veiligheidsregio om de gemeenteraden
van informatie te voorzien over het functioneren van de veiligheidsregio (wat levert de VR ons op), de
kosten inzichtelijk te maken (wat kost de VR ons) en ook de risico’s die spelen in de regio onder de
aandacht te brengen zodat de gemeenteraden meer in positie komen om hun verantwoordelijkheid op dit
punt te nemen.
Een ander specifiek aandachtspunt uit het advies van de commissie Hoekstra en de eerste bestuurlijke
reactie van het Veiligheidsberaad was de rol en positie van de coördinerend functionaris. Het LO CGS is
van mening dat de rol en de positie van de coördinerend functionaris te veel verschilt van de eerstverantwoordelijken binnen de andere kolommen. Gezien de verantwoordelijkheid van de coordinerend
functionaris om invulling te geven aan de bevolkingszorgprocessen moet hij wel in positie worden
gebracht. Binnen de veiligheidsregio’s kan hier met een zekere bandbreedte invulling aan worden
gegeven (bijvoorbeeld de coordinerend functionaris als vrijgestelde functie of als combinatie met de
functie van gemeentesecretaris van een van de deelnemende gemeenten).
Daarnaast moeten we ons blijven realiseren dat bevolkingszorg primair een taak van gemeenten is, die in
samenhang en saemnwerking met de veiligheidsregio wordt uitgevoerd.
Ik hoop u hiermee vanuit het LO CGS voldoende inbreng te hebben aangeleverd en dat mede met onze
inbreng een gedragen agenda van de veiligheidsregio’s tot stand komt. Mocht u nog een toelichting nodig
hebben bij de inbreng van het LO CGS dan ben ik uiteraard gaarne bereid deze te geven.
Hoogachtend,

Drs. K.N.H. Dekker
Voorzitter LO CGS
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0. Inleiding, aanleiding
De grote vergissing die ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen (GR) wordt gemaakt is te
denken dat door taken op afstand te zetten, je ‘ervan af bent’. Integendeel: samenwerken in een GR
betekent dat je op een ingewikkelder manier dan voorheen de nabijheid moet organiseren.
Het doel van deze notitie is primair dat we op een andere manier, vanuit een beter paradigma, naar
verbonden partijen/ GR-en kijken.
Aanleiding. De behoefte om grip te krijgen en te houden op gemeenschappelijke regelingen en andere
verbonden partijen is een vraagstuk van veel gemeenten. Deze notitie is een voorstel om tot beter grip
op Verbonden Partijen, oftewel gemeenschappelijke regelingen, oftewel regionale
samenwerkingsverbanden te komen. De notitie die u nu voor u heeft is gemaakt op verzoek van de
gemeentesecretarissen van de 25 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze
notitie is een variant op een notitie die binnen Leiden is vastgesteld. In de notitie die u nu leest is waar
mogelijk de specifieke Leidse context veralgemeniseerd zodat deze voor meer gemeenten bruikbaar is.
Waarom is sturen op verbonden partijen vaak een speerpunt van bestuur en management? Er gaat
steeds meer geld vanuit de gemeentelijke begroting naar regionale organisaties. Dat komt omdat we
steeds meer taken onderbrengen in gemeenschappelijke regelingen. Omdat het ook steeds nieuwe
GR-en zijn, met nogal eens nieuwe samenstelling, vermindert de overzichtelijkheid. Het is daardoor
belangrijker geworden om grip te houden op deze regionale organisaties. Dit stelt elke gemeentelijke
organisatie voor de vraag op welke wijze dit het best kan worden georganiseerd.
Daarbij doen zich allerlei kleine en grote vraagstukken voor, die niet zo makkelijk te tackelen zijn, zoals
de neiging van regio-organisaties om een eigen koers te gaan varen, afnemende bestuurlijke en
politieke aandacht (totdat zich problemen voordoen), gebrek aan deskundigheid bij gemeentelijke
organisaties, wethouders die zowel bestuurder van de verbonden partij als van de eigen gemeente zijn.
Leeswijzer. Hoofdstuk 1 omschrijft de aanleiding, doelstelling en probleemstelling van deze notitie.
Hoofdstuk 2 geeft een uitwerking van wat verbonden partijen en in het bijzonder gemeenschappelijke
regelingen zijn en hoe dit momenteel in Leiden functioneert. Hoofdstuk 3 tenslotte is het voorstel voor
een nieuwe werkwijze in het omgaan met en sturen op de regionale samenwerkingsverbanden.
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1. Doel, probleemstelling
Doelstelling. Het doel van deze notitie is de gemeentelijke organisatie te voorzien van een inspirerend
model om lekker te sturen op samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het doel concrete aanbevelingen
te doen voor de organisatorische inbedding van ‘grip op verbonden partijen’ binnen de ambtelijke
organisatie.
Probleemstelling: Op welke wijze kan onze gemeente ambtelijk en bestuurlijk tot een zodanige
organisatie komen dat maximaal grip ontstaat op de taakinvulling van verbonden partijen?
Het gaat in deze vraag om ambtenaren en bestuurders. Zij zijn het die in de dagelijkse praktijk in meer
of mindere mate invulling geven aan de relatie met een verbonden partij, hetzij als bestuurder van een
gemeenschappelijke regeling, hetzij in afstemmingoverleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Maar daarnaast gaat het ook over de afstemming tussen bestuurder en beleidsmedewerker en
manager in de gemeentelijke organisatie.
Het woord ‘organisatie’ geeft aan dat er iets aan te doen valt om grip te krijgen: een kwestie van
organiseren. Dus niet een kwestie van reorganiseren, maar eenvoudigweg taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder beleggen en vormen van afstemming, toezicht en
invloed afspreken. Hoewel, eenvoudig is het niet. Samenwerken is niet iets ingewikkeld organiseren
terwijl het ook simpel kan (dat is de opvatting van naarbinnen gekeerde managers). Beter is:
Samenwerken is op een slimme manier een zo simpel mogelijke organisatie opzetten rondom een
strategisch ingewikkeld vraagstuk.
Deze hoofdvraag leidt tot de volgende deelvragen, die in de vervolghoofdstukken worden uitgewerkt.
Deelvragen.
1. Wat zijn verbonden partijen? Om welke verbonden partijen gaat het? Wat is er te zeggen over
bestaand beleid ten aanzien van verbonden partijen?
Deze deelvraag wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.1. De definiëring van het begrip Verbonden Partij is
wettelijk bepaald. Het zijn partijen waarmee de gemeenten een bestuurlijke én financiële relatie heeft.
Waar wat moeten we dan met al die andere clubs, stuurgroepen, stichtingen e.d. waar bestuurders of
ambtenaren de gemeente vertegenwoordigen? Of partijen waarin geen bestuurlijke betrokkenheid is,
maar die wel financiering ontvangen ten behoeve het verrichten van een publieke taak. Ook aan deze
vragen besteden we in hoofdstuk 2.1 aandacht.
Bestaand beleid is te vinden in de Nota Verbonden Partijen en de uitwerkingen in de paragrafen
Verbonden Partijen in begroting en jaarrekening.
Dit onderzoek richt zich vooral op grip op gemeenschappelijke regelingen. Van alle verbonden partijen
zijn deze het meest complex, leiden tot de meeste problemen en worden vaak pars-pro-toto als
verbonden partijen bedoeld. Daarom is de volgende deelvraag als volgt geformuleerd:
2. Hoe functioneert nu de aansturing van gemeenschappelijke regelingen? Tegen welke problemen
lopen we aan bij het sturen op verbonden partijen?
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Deze deelvraag wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.2. In belangrijke mate is bij de beantwoording gebruikt
worden gemaakt van het rapport “Grip op de buitenboordmotor” (juni 2010) van de interne auditpool
van de gemeente Leiden. Ten behoeve van dit onderzoek(je) zijn met alle accounthouders van de acht
belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Leiden participeert en met collega’s
van Financiën/Middelen en Control, gesprekken gevoerd. De resultaten van deze interviews worden
weergegeven bij de analyse in paragraaf 2.2.
3. Hoe kunnen we invulling geven aan de wens om beter te sturen op verbonden partijen?
Deze deelvraag wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3 en is de feitelijke beantwoording van de
probleemstelling. Tijdens het doordenken van het vraagstuk hoe grip op verbonden partijen te krijgen
groeide langzaam maar zeker het inzicht dat een geheel andere kijk nodig is op Verbonden Partijen
dan tot nog toe gewoon is. De stelling is dat de eenzijdige dominantie van een financieel/juridisch
governanceparadigma de oorzaak is van veel problemen. Hoofdstuk 3 presenteert daarom een nieuwe
verfrissende kijk op verbonden partijen: een vriendelijk samenwerkingsparadigma oftewel een verrijkt
governancemodel. Dit is vervolgens uitgewerkt in heel praktische en concrete handvatten of spelregels
waarmee sturing of grip concreet gestalte krijgt voor individuele regelingen als organisatorische
coördinatie.
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2. Analyse – Hoe zit het nu?
In dit hoofdstuk staat de verkenning van de achtergronden centraal. Waar hebben we het wél over en
waarover gaat deze notitie niet? Dat gebeurt kort en krachtig zonder poespas. Daarbij wordt
commentaar niet geschuwd.
Paragraaf 2.1 is bedoeld om enige helderheid te krijgen in terminologie en definities als ‘verbonden
partijen’, ‘gemeenschappelijke regelingen’ en ‘samenwerkingsverbanden’. Deze paragraaf geeft ook
enig inzicht in bestaand beleid op dit terrein.
In paragraaf 2.2 volgt een analyse van de manier waarop nu al dan niet gestuurd wordt op
gemeenschappelijke regelingen.
Een samenvattende reflectie staat in paragraaf 2.3. Vanzelfsprekend komen de voorbeelden in dit
hoofdstuk uit de gemeente Leiden. Uit de gesprekken die de regiocoördinatoren over deze notitie
hebben gehad, blijkt echter grote herkenning met de eigen gemeentelijke praktijk.

2.1 Partijen, partijen, partijen: zijn we verbonden?
Meteen maar kritisch beginnen? ‘Verbonden partijen’ is natuurlijk een jeukterm, een staaltje van
ambtelijk jargon, waar de juridische correctheid van afdruipt. Vanuit financiële control wellicht heel
begrijpelijk, maar voor de context van management en organisatie nogal eens verwarrend. Daarom is
de eerste deelvraag die om antwoord vraagt:
Wat zijn verbonden partijen? Om welke verbonden partijen gaat het? Wat is er te zeggen over
bestaand beleid ten aanzien van verbonden partijen?
2.1.1 Waar gaat het over?
Verbonden partijen, soorten en maten. Elke gemeentelijke begroting en jaarrekening bevat bij het
onderdeel ‘paragrafen’ een paragraaf Verbonden Partijen. Als je die uit de Leidse begroting leest, tref je
hierin een achttal gemeenschappelijke regelingen, evenzoveel BV’s en NV’s en enkele stichtingen.
Allemaal vormen van samenwerkingsverbanden waarin een gemeentelijk belang is ondergebracht en
die tot een maatschappelijk resultaat moeten leiden. Maar dan de terechte vraag: waarom zie ik in dat
overzicht niet staan de Sociale Dienst Leiden-Leiderdorp (ook een GR!), WestHolland Foreign
Investment Agency (WFIA), Medical Delta, de Leiden BioSciencepark Foundation en de Stuurgroep
Leiden Communicatiestad? Om er maar een paar te noemen. Er zijn nog tientallen andere voorbeelden
en elke gemeente zal daar zijn eigen aanvullingen bij kunnen maken. Toch wel echt zinvolle clubs met
een hoge maatschappelijke relevantie, met vaak veel deelnemende partijen zoals gemeenten,
universiteiten, bedrijven en instellingen. En ook voorzien van een kantoor met één of meerdere
functionarissen. En waarom is de ene gemeenschappelijke regeling wel een verbonden partij en de
ander niet?
Hier wreekt zich de eng financiële-risico-gedreven aanpak. Alleen verbanden waarmee de gemeente
én een bestuurlijk én een financieel belang heeft, zijn formeel ‘verbonden partijen’. Het gaat hierbij
vooral om het financiële risico dat de gemeente loopt. De gemeente staat garant voor financiële
debacles en kan door directe vertegenwoordiging (bestuur) ingrijpen in de bedrijfsvoering of heeft
zeggenschap middels aandelen. Als het mis loopt is de gemeente aansprakelijk. Daarom is het
ingeschatte risico bij verbonden partijen over het algemeen als ‘groot’ gekwalificeerd. Een ander
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kenmerk is dat het duurzame samenwerkingsverbanden zijn waarin kerntaken van gemeenten zijn
ondergebracht. Niet-deelnemen betekent dan dat de gemeente deze taak zelfstandig dient uit te
voeren.
Dit kan slimmer. Het is aan te bevelen om tot een veel bredere kijk op verbonden partijen te komen.
Zie figuur 1: de huidige beperkte kijk is binnen de ovaal weergegeven. Een brede kijk beschouwt alle
relaties als sturingsgebieden. Ook zal deze figuur niet uitputtend zijn. Zo zouden bijvoorbeeld
deelnemingen ook opgenomen kunnen worden en wellicht nog andere samenwerkingsvormen. Deze
brede blik gaat enerzijds de scope van dit onderzoek te boven en zou een vervolgopdracht kunnen zijn,
maar anderzijds is de in deze notitie beschreven aanpak zonder veel moeite te vertalen naar meer
vormen van samenwerking. Sommige gemeenten houden uitputtende overzichten bij van alle vormen
van samenwerking waarin zij participeert. Een goede vervolgstap zou zijn hier iets mee te doen!
Namelijk: sturen op doelen, resultaten, relatie, effectiviteit en maatschappelijke meerwaarde.

Figuur 1

Nu: focus op gemeenschappelijke regelingen. Dit onderzoek en deze notitie beperkt zich tot
gemeenschappelijke regelingen. In de gesprekken om tot een goede afbakening van de vraag te
komen, bleek dat waar over verbonden partijen werd gesproken, vooral en alleen gemeenschappelijke
regelingen werden bedoeld, zoals (in de Leidse situatie) Servicepunt71, Omgevingsdienst,
Belastingsamenwerking, Regionale Brandweer e.d. Het betreft die organisaties waarin de gemeente
samen met andere gemeenten reguliere overheidstaken in een gemeenschappelijke organisatie heeft
ondergebracht. Hoe gaan we om met de verhouding opdrachtgever (gemeente) – opdrachtnemer (GR),
terwijl de gemeente tegelijkertijd ook eigenaar en bestuurder van de GR is? Helemaal ingewikkeld kan
het voelen als de gemeentelijke organisatie ook nog klant van een GR is, zoals bij een Shared Service
Centrum.
Leiden neemt deel aan zeven gemeenschappelijke regelingen:
1. Holland Rijnland
2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden (=GGD)
3. Veiligheidsregio Hollands Midden (waarbinnen Regionale Brandweer en GHOR)
4. Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden en omgeving (Gevulei)
5. Omgevingsdienst West-Holland
6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
7. Servicepunt71
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Soorten. De wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) onderscheidt vier soorten GR-en. Voor
deze notitie is dat echter weinig relevant, vandaar dat dit niet wordt uitgewerkt en toegelicht.
Als in het vervolg van deze notitie over verbonden partijen of samenwerkingsverbanden gesproken
wordt, gaat het dus in eerste instantie om deze acht gemeenschappelijke regelingen. De liefhebbers
van de brede blik kunnen dit wellicht moeiteloos vertalen naar andere samenwerkingsverbanden.
Van wie? Binnen een gemeente kan een GR worden aangegaan door de raad, het college of de
burgemeester, alleen of in gemengde vorm. Dit hangt af van wie welke bevoegdheden overdraagt aan
de GR. Bij het inrichten van een goed sturingsinstrumentarium is het dan ook belangrijk hiermee
rekening te houden. Voor het aangaan van elke GR dient te raad toestemming te geven, dus ook
wanneer het niet een raadsbevoegdheid is die wordt overgedragen. Dat betekent echter niet dat
raadsleden altijd zitting hebben in het AB van een GR.
Vrijwillig of verplicht. Over het algemeen worden gemeenschappelijke regelingen vrijwillig door
gemeenten aangegaan. In sommige gevallen is bij wet geregeld dat het inrichten van een GR verplicht
is, zoals voor Veiligheidsregio en openbare gezondheidszorg. Dit onderscheid is relevant in het denken
over sturen op deze regelingen. In het geval van een verplichte samenwerking ontbreekt namelijk de
ultieme sanctiemogelijkheid van de gemeente.
Ik wil of wij willen. Bijna alle gemeenschappelijke regelingen hebben te maken met het onderscheid
tussen generieke en specifieke taken. Generieke taken zijn die taken waarover het AB beslist en
waarvan alle deelnemers zeggen: “wij willen dat…gebeurd”. Met specifieke taken wordt hier bedoeld
dat in de uitvoering van sommige taken differentiatie per deelnemer mogelijk is. Dit komt tot uitdrukking
in bijvoorbeeld een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Elke gemeente (of andere deelnemer) legt
hierin vast wat de door haar gewenst kwaliteit en kwantiteit van uitvoering is. Dit laat onverlet dat het
AB in gezamenlijkheid verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de totale organisatie.

2.1.2 Huidig beleid
Nota Beleidskader Verbonden Partijen. Elke gemeente is verplicht om een Nota Verbonden Partijen
op te stellen waarin kaders worden gesteld voor het aangaan van publieke en private samenwerkingen.
De hoofdlijn van het beleid is bij de meeste gemeenten dat bij voorkeur een publieke samenwerking
wordt aangegaan en alleen als het niet anders kan, private samenwerking kan worden gerealiseerd. De
Nota bevat zelden richtinggevende uitspraken over de manier waarop na het aangaan van een
samenwerkingsverband wordt gestuurd. Vanzelfsprekend wordt de strikte definitie van ‘verbonden
partij’ gehanteerd.
Visie op regionale samenwerking. Elke gemeente kan deze paragraaf aanvullen met lokale nota’s
zoals visie op regierollen, regionale samenwerking, strategische en toekomstvisies met uitspraken over
afstoten van taken, regionale samenwerking e.d. Ook bestuurskrachtonderzoeken bevatten nogal eens
relevante analyses die hier genoemd kunnen worden.
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2.2 Huidig functioneren van gemeenschappelijke regelingen
Hoe functioneert momenteel de aansturing van gemeenschappelijke regelingen? Tegen welke
problemen lopen we aan bij het sturen op verbonden partijen?
2.2.1 Overzicht regionale organisaties
De eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Leiden participeert staan
hieronder nogmaals opgesomd, voorzien van enige toelichtende informatie, zoals het aantal
deelnemende gemeenten, en de doelstelling van het samenwerkingsverband.
1. Holland Rijnland. Samenwerking van 15 gemeenten. Doel belangenbehartiging en gezamenlijke
strategie- en beleidsontwikkelingen op de terreinen Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke ordening,
Wonen, Natuur en Landschap, Economie, Sociale Agenda.
2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden (=GGD). 25
gemeenten. Doel: bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welbevinden
van de burgers in de regio in zowel reguliere als crisisomstandigheden en het beperken van de
effecten van gezondheidsbedreigingen.
3. Veiligheidsregio Hollands Midden. 25 gemeenten. Het doel van de veiligheidsregio is het
verzorgen van een adequate organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing,
brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen of crises.
4. Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden en omgeving (Gevulei). 8 gemeenten. Voordeel
behalen uit het gezamenlijk laten verwerken van het ingezamelde huisafval. Bevorderen van
hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling.
5. Omgevingsdienst West-Holland. 11 deelnemende gemeenten, maar met een werkingsgebied
van Holland Rijnland. Ook de Provincie Zuid-Holland neemt deel. Uitvoering van de wettelijke
taken, zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet
bodembescherming (met name bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende
gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid
6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). 6 gemeenten en Hoogheemraadschap. Doel:
heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen en uitvoering wet
waardering onroerende zaken. Ook Katwijk zal zich bij deze samenwerking aansluiten en
Leiderdorp overweegt dit.
7. Servicepunt71. 4 gemeenten. Doel: samenwerken op gebied van bedrijfsvoering: financiën, hrm,
inkoop, ict, juridische zaken en (voor Leiden en Leiderdorp) facilitaire zaken.
Alle gemeenschappelijke regelingen kennen vrijwel dezelfde structuur. Er is een algemeen bestuur
(AB) dat uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) kiest. Soms is AB en DB samengesteld uit
dezelfde personen, maar meestal is het AB groter. In een AB kunnen ook raadsleden zitting hebben.
Alle gemeenten hebben vertegenwoordigers in het AB, maar niet noodzakelijkerwijs ook in het DB. DBleden zijn altijd leden uit het college van B&W. In de meeste gevallen heeft de GR een openbaar
lichaam, dat wil zeggen: er is een regionale zelfstandige organisatie onder verantwoordelijkheid van het
DB. In een enkel geval is sprake van een centrumgemeenteconstructie, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de ambtelijke organisatie van de grootste gemeente. Dit is in Leiden bijvoorbeeld het geval bij de
Sociale Dienst Leiden-Leiderdorp en het Regionaal Archief, maar deze vallen buiten de strikte definitie
van Verbonden Partij.
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2.2.2 Werkwijze en functioneren gemeenschappelijke regelingen
Ten behoeve van dit onderzoek zijn met accounthouders van acht gemeenschappelijke regelingen
waarin Leiden participeert en met collega’s van Middelen en Control, gesprekken gevoerd. Daarnaast is
gebruik gemaakt van het rapport “Grip op de buitenboordmotor” van de Leidse interne auditpool.
Hieronder zijn de belangrijkste thema’s weergegeven die kenmerkend zijn voor de praktijk van omgaan
met gemeenschappelijke regelingen. De ene keer is dat verwoord als kritiekpunt, een andere keer als
aanbeveling en soms als compliment voor een werkwijze die zeker moet worden gekopieerd naar alle
gemeenschappelijke regelingen.
GR buiten beeld bij afdelingsmanagers. De bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling is voor
elke regeling ondergebracht in een grootboeknummer en als zodanig als budget te vinden in de
begroting. Voor elk budget is uiteindelijk een (afdelings)manager eindverantwoordelijk. Dit wordt in veel
gevallen niet zo ervaren. Bij het inventariseren van de werkwijze rondom de gemeenschappelijke
regelingen is door niemand een rol toebedacht aan de budgetverantwoordelijk afdelingsmanager.
Coördinator/ accounthouder belangrijk. De auditcommissie stelde reeds vast dat een actieve rol van
de accounthouder cruciaal is voor het goed functioneren van de aansturing van de gemeenschappelijke
regeling. Naarmate het takenpakket van een gemeenschappelijke organisatie veelomvattender,
complexer of meer divers is, zijn meer inhoudelijk deskundige beleidsmedewerkers betrokken. In dat
geval wordt veelal van een coördinator (zoals de regiocoördinator) gesproken. De taak van een
accounthouder of coördinator is omvangrijk: primair gaat het erom dat de lokale belangen zo goed
mogelijk gediend worden door het regionale samenwerkingsverband. Dit komt tot uitdrukking in het
verzorgen van tijdige advisering voor de bestuurder in het DB/AB vanuit het eigen gemeentelijk
perspectief, onderhouden van contacten met het regionaal orgaan, het verkennen van de belangen van
andere gemeenten door gebruik te maken van het netwerk. Diverse accounthouders geven hier op een
actieve en positieve wijze invulling aan, met als gevolg een grotere alertheid bij de gemeenschappelijke
regeling om deze accounthouders tijdig te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Er zijn echter ook
samenwerkingsverbanden waarvan niemand in huis het overzicht heeft. Het is niet verbazingwekkend
dat de onvrede over het functioneren van die clubs het grootst is.
Relatie eigenaar, opdrachtgever en klant. Bij de start van dit onderzoek is nadrukkelijk gevraagd om
aandacht te besteden aan het vraagstuk dat de gemeente enerzijds eigenaar is van de
gemeenschappelijke regeling, en anderzijds in een opdrachtgever-relatie staat tot de opdrachtnemende
regionale organisatie. Daarnaast is de rol als klant apart te onderscheiden, hoewel deze veelal in één
adem met opdrachtgever genoemd wordt. Een korte toelichting:
Eigenaar. In de rol van eigenaar vervult de gemeente de taken:
- formuleren en vaststellen van kaders voor de Verbonden Partij en het toezicht houden op de
realisatie daarvan.
- Bewaken van de continuïteit van de Verbonden Partij.
- Bewaken van het financiële belang in de Verbonden Partij en daarmee samenhangende risico’s.
Opdrachtgever. In de rol van opdrachtgever vervult de gemeente de taken:
- Formuleren van de te leveren prestaties: product of dienst.
- Contracten aangaan: afspraak over levering.
- Bewaken van kwantiteit en kwaliteit van de geleverde producten of diensten.
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- Bewaken van de prijsstelling door de Verbonden Partij .
- Regelmatige evaluatie van het functioneren van de Verbonden Partij.
Klant. De rol van klant vervult de gemeente in de volgende situaties:
- Concreet afnemen van een produkt of dienst, zoals het inwinnen van advies, volgen van scholing,
inhuur van deskundigheid in een projectteam.
- Klant kan een individu zijn in persoonlijk belang (bijv. werknemer richting Shared Service Center),
manager voor teambelang of een projectleider voor een zakelijk/projectbelang.
Bij vrijwel alle gemeenschappelijke regelingen worstelen zowel de gemeenten als de regionale
organisatie met de dubbelle gelijktijdige rollen. In dit onderzoekje is het vooral expliciet gemaakt door
de betrokkenen bij Servicepunt71. En dat is niet verwonderlijk. Servicepunt71 is zeer recent gestart
waarbij het voor iedereen wennen is. Aangezien Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering op een groot
aantal terreinen voor de vier gemeenten bundelt, zijn medewerkers, managers en bestuurders klant van
deze dienstverlenende club. Een bijzondere situatie is ook dat bijvoorbeeld een financiële toets van de
jaarstukken of financieel advies voor de overige gemeenschappelijke regelingen geleverd wordt door
collega’s van Servicepunt71. Helemaal complex kan het lijken wanneer Servicepunt71 datzelfde advies
voor vier gemeenten geeft. Hier gloort een efficiencyvoordeel…
Dubbele pet wethouder in college en GR-bestuur. Het thema van de ‘dubbele pet’ van bestuurders
in een gemeenschappelijke regeling is een dominant thema in literatuur. Toch speelt dit niet echt als
actueel probleem bij de regelingen. Het gaat erom dat wethouders enerzijds voor het gemeentelijke
belang wethouder in een gemeente zijn, maar als bestuurder (DB-lid) van een gemeenschappelijke
regeling primair het regionale gemeenschappelijke belang moeten dienen. Daarnaast is die wethouder
met andere bestuurders uit andere gemeenten gezamenlijk eigenaar van de GR, maar binnen zijn
college van B en W individueel eigenaar. In de eerste hoedanigheid wordt hij ondersteund door de
ambtelijke organisatie van de GR, in de tweede hoedanigheid wordt hij ondersteund door een
ambtenaar uit de gemeente. In de rol van opdrachtgever is eveneens de eigen gemeentelijke
ambtenaar de ondersteuner van de bestuurder.
Voor de burgemeester of wethouder kan het dilemma zijn: treed ik op als vertegenwoordiger van de
gemeente in het DB of zit ik in het DB voor een gemeenschappelijk belang. Het is verhelderend om het
onderscheid tussen DB en AB te kennen. Het DB treedt op namens het AB, het AB treedt op namens
de gemeenten (en eventuele andere deelnemers). Dit betekent dat een DB-lid in het AB gedwongen
kan zijn door zijn of haar raad of college om een specifiek standpunt in te nemen. Aangezien een GRbestuurder in het AB mét last en ruggespraak optreedt is deze aan deze opdracht gehouden, ook al
zou als DB-lid een ander regionaal belang zijn nagestreefd. Integriteitsvraagstukken kunnen ook
ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer de wethouder als DB-lid een subsidieverzoek doet aan de gemeente
en dit vervolgens als portefeuillehouder toekent.
Een oplossing kan zijn dat een wethouder nooit voor hetzelfde taakveld waarvoor hij of zij
portefeuillehouder is, in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling kan deelnemen. Deze
oplossing wordt nogal eens in literatuur gesuggereerd. Dit zou mogelijk zijn wanneer het DB van de
gemeenschappelijke regeling niet samenvalt met een vakinhoudelijk portefeuillehoudersoverleg (zoals
bij Holland Rijnland het geval is). Als dit wel het geval is, moet hierin een knip worden gemaakt en is
een ander dan de vakwethouder DB-lid. Het is echter de vraag of hiermee de praktische werkwijze niet
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kapot wordt georganiseerd. Rationele volmaaktheid hoeft geen doel te zijn. Het is vaak ook niet handig
vanwege specifieke deskundigheid en bestaande contacten.
Een slimmere werkwijze is wellicht de financiële en beleidsinhoudelijke interactie tussen gemeente en
regionaal orgaan inzichtelijker te maken. Door besluiten, voorstellen en adviezen tijdig te delen met het
voltallig college. En daarnaast afspraken te maken over handelswijzen bij mogelijke
integriteitsvraagstukken. Bijvoorbeeld door het oordeel over een besluit aan het college of een andere
bestuurder over te laten. Daarnaast is het verstandig om je bewust te zijn van de dubbelrol: je zit in het
DB én voor je gemeente én voor het regionale belang. Het kunnen verantwoorden van keuzes vanuit
die dubbele verantwoordelijkheid is een belangrijke opgave voor een bestuurder. Overigens geldt deze
dubbelrol voor alle betrokkenen bij de regio.
Afstemming en terugkoppeling wethouder-beleidsadviseur/accounthouder. De meeste
accounthouders zorgen voor een tijdige advisering of annotatie bij de vergaderstukken van DB of AB
van de gemeenschappelijke regeling. Daarbij is soms van voorafgaand mondeling overleg sprake. Over
het algemeen kan gesteld worden dat dit goed is geregeld. Het is nog afwezig bij de
samenwerkingsverbanden Veiligheidsregio, RDOG en Omgevingsdienst. In vrijwel alle situaties
ontbreekt het echter aan goede terugkoppeling na het bestuurlijk overleg. Het meest expliciet is dit
geregeld voor Holland Rijnland: vanuit het DB wordt schriftelijk teruggekoppeld, door de regionale
organisatie wordt zeer kort na de vergadering van de PHO’s een conceptverslag verspreid, en PHO’s
en AB worden zoveel mogelijk ambtelijk bijgewoond.
Afstemming en terugkoppeling wethouder-college B&W. Opmerkelijk is dat vrijwel geen enkele
accounthouder kan aangeven op welke wijze tussen de collegeleden afstemming plaatsvindt over
besluiten van of over de gemeenschappelijke regeling. Gevoegd bij het vorige punt is er kennelijk
alleen sprake van ‘zenden’ door de beleidsmedewerker of accounthouder richting bestuurder, zonder
enig zicht op het vervolgproces of feedback. Alleen voor Holland Rijnland wordt (in Leiden) de volledige
advisering van DB, AB en vijf PHO’s vooraf integraal aan het gehele college toegezonden en krijgt dit
een formele plaats op de (vertrouwelijke) agenda van B&W. Binnen de Veiligheidsregio is geregeld dat
voorafgaand aan een DB/AB-vergadering de gemeentesecretarissen van de 25 gemeenten vooroverleg
hebben met de coördinerend gemeentesecretaris (oranje kolom). Overige afstemming vooraf of
terugkoppelingen achteraf van alle andere gemeenschappelijke regelingen zijn niet bekend.
Regionaal netwerken belangrijk. Steeds meer accounthouders en beleidsmedewerkers investeren in
goede relaties met de andere gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. Het valt
ook op dat naarmate hierin meer wordt geïnvesteerd, de ervaren grip op het samenwerkingsverband
toeneemt. Tussen accounthouders van deelnemende gemeenten wordt in enkele situaties (BSGR,
RDOG, HR) onderling afgestemd over de wijze waarop toezicht (financieel en inhoudelijk) op het
gemeenschappelijk orgaan wordt vormgegeven.
Regel informatievoorziening (college, raad, interne organisatie). Een nadrukkelijke opgave is het
versterken van de informatievoorziening richting raad, college, management en betrokken
beleidsmedewerker en andere betrokkenen. Dit aspect dient nog beter geregeld. Summier krijgt dit al
gestalte in het gestandaardiseerd aanbieden van advisering aan de bestuurders van de
gemeenschappelijke regeling.
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Coördinatie begrotingen GR-en M&C nog beperkt. Verplichte nummers zoals het aanbieden van de
conceptbegroting aan college en raad krijgen wel een plaats, maar sturing ontbreekt. Knelpunt is dat
planning van GR’en niet overeenkomt met de door gemeenten gewenste planning, namelijk
behandeling van alle zienswijzen in mei, voorafgaande de behandeling van de perspectiefnota. Er is tot
voor kort intern niets geregeld om versnelling in besluitvormingsprocedures te krijgen. De GR is
verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van financiële stukken, maar elke regeling vaart daarin een
eigen koers. In de herziening van de Wgr wordt hierin al gedeeltelijk voorzien door alle GR-en te
verplichten voor 1 april hun financiële stukken aan de raden aan te bieden. Verder is het vooral een
intern probleem dat met een strak geregisseerd werkproces prima gemanaged kan worden. Wel kan in
een eerder stadium, nog voor de vaststelling van de conceptbegroting door het DB met het opstellen
van een zienswijze worden begonnen. Begrotingen e.d. dienen bij ontvangst onmiddellijk een vaste
route langs adviseurs en beslissers te gaan. Dat is een kwestie van slim organiseren.
Begrotingscyclus GR loopt een jaar voor. Het gevoel geen grip te hebben op gemeenschappelijke
regelingen wordt gedeeltelijk verklaard uit de andere financiële cyclus van de GR. De uitgangspunten
voor begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden in januari/februari van jaar x vastgesteld
ten behoeve van de begroting in jaar x+1. Zodra discussies over de gemeentelijke begroting starten zijn
deze uitgangspunten en ook de begrotingen allang vastgesteld. Het alsnog opleggen van een
bezuiniging als gevolg van nieuwe politieke beleidsmatige afwegingen is onuitvoerbaar.
Waar wel verbetering in is aangebracht is de gecoördineerde actie van de 25 gemeenten om vroegtijdig
in één actie voor alle gemeenschappelijke regelingen uniforme financiële uitgangspunten te formuleren:
de Strijkbrief, genoemd naar de Leidse wethouder Robert Strijk als grondlegger van deze actie: jaarlijks
(nov/dec, nog niet geformaliseerd) komen alle wethouders financiën van de 25 gemeenten in Hollands
Midden bijeen en besluiten daar over de meerjaren financiële uitgangspunten voor alle
gemeenschappelijke regelingen: inflatiecorrectiecijfer, bezuinigingstaakstelling e.d. Alle
gemeenschappelijke regelingen dienen hiermee rekening te houden bij het opstellen van hun nieuwe
begroting.
Worsteling met afstand gemeenten-GR. Naarmate een regionale organisatie meer als ‘eigen’ wordt
ervaren, is de tevredenheid over het functioneren van die regioclub groter. Het gevoel van nabijheid
wordt bepaald door de mate waarin de regionale organisatie de accounthouders betrekt bij de regionale
afwegingen, de mate (frequentie) waarin tussen gemeenten met of zonder de collega’s van het
regionaal orgaan overleg gevoerd wordt en waarin er wederzijds vertrouwen en goede informatieuitwisseling is tussen regio-organisatie en gemeente. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden
waarbij de regio-organisaties nadrukkelijk afstand houden van de gemeenten. Met name in de
veiligheidskolom wordt dat zo ervaren: geen openheid, geen contact, zeer late aanlevering financiële
stukken e.d. In het algemeen geldt bij samenwerkingsverbanden het gevaar dat de organisaties
‘losraken’ van de gemeenten en zelf bedachte dingen gaan doen. Binnen zekere marges kan daar
ruimte voor zijn. Maar als eigenaar van het samenwerkingsverband vraagt het grote alertheid om de
doelgerichtheid en doeltreffendheid van de samenwerking regelmatig te bezien en kritisch te bevragen.

2.3 Conclusies over huidige werkwijze rondom gemeenschappelijke regelingen
Veel gemeenten hebben de laatste jaren hun omgang met gemeenschappelijke regelingen redelijk
verbeterd. Veelal is voor de gemeenschappelijke regelingen een accounthouder bekend. Veel
problemen zijn met praktische organisatorische hulpmiddelen op te lossen. Op individueel
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gemeenschappelijke regeling niveau is nog het nodige te verbeteren in sturen op inhoud,
collegebetrokkenheid, terugkoppeling, netwerkvorming met andere gemeenten,
budgetverantwoordelijkheid en tijdige betrokkenheid bij de regioclubs. In het sturen op regionale
samenwerkingsverbanden zijn nog forse verbeteringen door te voeren in het coördinerend vermogen
ten aanzien van alle samenwerkingsverbanden. Hoe en wat? Dat staat in het volgende hoofdstuk.
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3. En zo gaan we het doen! Een voorzet voor een slimme aanpak
Naar een verrijkt governancemodel

Vanuit alléén de financiële of juridische discipline kun je een organisatie niet goed aansturen. Toch is
dat wél de manier waarop we al jaren omgaan met verbonden partijen. Op de laatste deelvraag Hoe
kunnen we invulling geven aan de wens om beter te sturen op verbonden partijen? dient dan ook een
antwoord te komen dat deze traditionele blik doorbreekt. Dit hoofdstuk voorziet daarin en is meteen de
beantwoording van de probleemstelling: Op welke wijze kan Leiden ambtelijk en bestuurlijk tot een
zodanige organisatie komen dat maximaal grip ontstaat op de taakinvulling van verbonden partijen?
Het praktische model (zie figuur 2) dat in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt, bestaat uit drie
hoofdonderdelen: 1. de filosofie of uitgangspunten bij samenwerking, 2. de interne organisatie en 3. het
externe netwerk. Van belang voor een vruchtbaar samenwerkingsklimaat is (ten vierde) een
organisatiecultuur van delen en netwerken. Deze vier delen hangen met elkaar samen en vormen zo
een ‘model’. Het hart van dit model bestaat uit vier arrangementen die hun uitwerking hebben in de
inrichting van de interne organisatie en het externe netwerk. In de volgende paragrafen volgt een
grondige uiteenzetting van de onderdelen van dit model.

Interne organisatie

Filosofie

raad
college
directie
budgethouder
accounthouder
middelen & control
beleidsmedewerkers

sterke regio

centrale coördinatie
maatwerk en afspraken

organiseer de nabijheid!

Extern netwerk
regionale organisatie
regiogemeenten

GR-arrangement
Toezichtsarrangement
Meerwaardearrangement
Verbindingsarrangement

Cultuur van samenwerking
figuur 2

3.1 Filosofie van samenwerking
We beginnen met de uitgangspunten oftewel de filosofie achter de manier van werken. Drie zaken zijn
hiervan cruciaal: de basis, de arrangementen en het strategische doel.
Basis: organiseer de nabijheid. Dit is één van de meest fundamentele veranderingen in het kijken
naar gemeenschappelijke regelingen. Dominant was en is de gedachte “we gaan regie voeren, en
daarom zetten we allerlei diensten op afstand”. Deze gedachte gaat wel op wanneer een gemeente de
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uitvoering van een bepaalde taak niet meer zelf doet, maar deze op de markt inkoopt. Dat is vaak
gebeurd met onderhoud van de buitenruimte. Periodiek wordt op grond van een bestek de uitvoering
aanbesteed voor de duur van één of enkele jaren aan aannemersbedrijven of hoveniers uit de regio.
Als het niet bevalt, neem je de volgende keer een andere. Voor gemeenschappelijke regelingen (en alle
andere verbonden partijen) gaat dat niet op. Er is sprake van gedwongen winkelnering en de gemeente
draait op voor tekorten bij de regionale organisatie.
Regionale samenwerking vraagt om het opnieuw organiseren van de nabijheid van een dienst
waarover je samen met anderen de verantwoordelijkheid deelt. De kunst van samenwerken is blijvend
het gevoel te houden dat de gemeenschappelijke organisatie onlosmakelijk met de gemeentelijke
organisatie verbonden is. Hoe dat kan, is uitgewerkt in thema 2 en 3 (interne organisatie en extern
netwerk).
Arrangementen - Vier niveau’s van samenwerking. Struin internet maar af naar voorbeelden van
hoe gemeenten sturen op verbonden partijen, je vindt alleen financiële toezichtarrangementen. Er zijn
meer niveaus of arrangementen nodig voor een gelukkige samenwerking. Om goed te kunnen sturen
dienen minimaal de volgende vier arrangementen geregeld te zijn.


Juridisch: het GR-arrangement. De juridische bestaansgrond van elke regionale organisatie is de
gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op de wet, en regelt de doelstelling, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de bestuurlijke structuur e.d. Het spreekt vanzelf dat dit
geregeld moet zijn en zonder dit kan een samenwerkingsverband niet bestaan. Maar met het
regelen bij de start is niet alles gezegd. Elke regeling dient periodiek onderhouden te worden,
waarbij de oorspronkelijke doelen en taken beoordeeld moeten worden, de effectiviteit van de
regeling en het functioneren van het bestuur en bestuursstructuur. Elke regeling dient hierop apart
beoordeeld te worden.



Financieel: het toezichtsarrangement. Dit arrangement heeft betrekking op de wijze waarop
middelen in de regio-organisatie worden besteed. Het betreft de volledige planning en control
cyclus van het gemeenschappelijk orgaan, rechtmatigheid, treasury.
Het nieuwe Beleidskader Verbonden Partijen besteedt uitvoerig aandacht aan
toezichtsarrangementen. Afhankelijk van de ingeschatte risico’s wordt een strikter of losser
toezichtsregime per gemeenschappelijke regeling vastgesteld.



Inhoudelijk: het meerwaardearrangement. Hoe houden we grip op de beleidsinhoudelijke
doelrealisatie van de gemeenschappelijke regeling? Dat is wat met dit arrangement wordt bedoeld.
Wordt gerealiseerd wat we hebben afgesproken? Een gemeenschappelijke regeling dient
meerwaarde voor de gemeenten te creëren. Je zou ook kunnen zeggen dat dit een inhoudelijk
toezichtarrangement is. Maar dat beperkt zich dan vaak tot controle achteraf. Het opnieuw
organiseren van de nabijheid vraagt om een voortdurende betrokkenheid van de gemeentelijke
organisatie bij de acties van de gemeenschappelijke regeling. Niet om alles te controleren, maar
juist omdat we verbonden zijn. Een voortdurend gesprek over ambities, kwaliteit, planning,
projecten en inspanningen is nodig om die nabijheid te krijgen.



Relatie: het verbindingsarrangement. Het vierde niveau waarop we spreken van een arrangement
is de onderlinge relatie, de verbinding van en met de deelnemende gemeenten en de relatie van de
gemeente(n) met de regionale organisatie. Niet alleen de gemeenschappelijke organisatie vraagt
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onderhoud, misschien nog wel meer de relatie met de gemeenten met wie we samenwerken.
Tenslotte zijn we samen bedenker, oprichter en eigenaar van een regio-organisatie. Is het dan niet
van het grootste belang dat we alle vervolgstappen, zoals toezicht en meerwaarde samen
bespreken?
Samenwerken als strategie voor een sterke regio. Voor veel gemeenten is samenwerking
noodzakelijk om bedrijfsvoeringsredenen: vanwege de kleine omvang van de gemeentelijke organisatie
is sprake van grote kwetsbaarheid, men is niet in staat voldoende capaciteit aan te trekken of kan niet
het vereiste kwaliteitsniveau leveren. Samen sta je dan sterker. Voor grote gemeenten zijn deze
argumenten vaak niet de reden tot samenwerking. Wel is nogal eens efficiencyvoordeel te halen, maar
regionale solidariteit is een belangrijk motief om deel te nemen aan samenwerkingsverbanden. Zowel
grote als kleine gemeenten hebben groot belang bij een zo sterk mogelijke regio. Naarmate de
samenwerking omvangrijker en intensiever is, versterkt dat ook het gezamenlijk optrekken,
gezamenlijke strategievorming en de kracht van gezamenlijk optreden. Regiogemeenten hebben teveel
met elkaar om ‘maar wat aan te rommelen’.

3.2 Interne gemeentelijke organisatie
De vier arrangementen uit de filosofie
vragen om uitwerking in twee richtingen: de
interne organisatie en het extern netwerk.
In deze paragraaf is het onderdeel ‘interne
organisatie’ uitgewerkt.
Vanuit de interne gemeentelijke organisatie
zijn zeven partijen altijd structureel
betrokken bij een gemeenschappelijke regeling:
1. Gemeenteraad/ raadsleden. De raad heeft een formele bevoegdheid bij het vaststellen van
begrotingen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Raadsleden zijn in enkele situaties
vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Er is altijd sprake van
een rol als eigenaar en niet als opdrachtgever.
2. Wethouder of burgemeester, college van b en w. Leden van het college van b en w zijn partij als
vakinhoudelijk wethouder, als middelenwethouder of/en als bestuurder van een gemeenschappelijke
regeling. De bestuurlijke deelname aan de gemeenschappelijke regeling kan gestalte krijgen in zowel
een DB als AB-lidmaatschap, waarbij een DB-lid altijd tevens AB-lid is (monistisch stelsel). Het college
als geheel blijft altijd verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de realisatie van de doelen van de
gemeenschappelijke regeling. Wethouders spreken in regionale bijeenkomsten zoals PHO’s dan ook
altijd namens het college. Om die reden is het belangrijk dat collegeleden kennis hebben kunnen
nemen van de agenda en adviseringen van DB, AB en PHO-vergaderingen. Veelal dient hier een
praktische werkwijze gevonden te worden vanwege korte termijnen en aanleveringen.
Verdieping 1: bestuurder als eigenaar en opdrachtgever. (waarschuwing: dit is echt tekst
voor doorzetters) Bestuurlijk zijn twee soorten eigenaarsrollen en twee soorten
opdrachtgeversrollen te onderscheiden. Een collegelid dat deelneemt aan een DB is
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gezamenlijk eigenaar met de andere deelnemende gemeenten. Deze gezamenlijke eigenaren
worden ondersteund door de regionale organisatie. Datzelfde of een ander collegelid is
individueel eigenaar binnen zijn eigen college wanneer hij die GR in zijn portefeuille heeft.
Daarbij geldt vanzelfsprekend dat het college een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor alle
taken. De individuele eigenaar/ portefeuillehouder wordt ondersteund door de eigen
gemeentelijke organisatie.
Ten aanzien van het opdrachtgeverschap is sprake van gezamenlijk opdrachtgeverschap
wanneer bestuurders in een portefeuillehoudersoverleg de producten van het regionaal orgaan
(GR) beoordelen op kwantiteit en kwaliteit en vanuit het gezamenlijke regionale belang
adviezen geven aan het DB. Tenslotte is individueel opdrachtgeverschap te onderscheiden in
de bestuurder die het samenwerkingsverband in portefeuille heeft en de producten van de
regionale organisatie beoordeelt vanuit het belang van de eigen gemeente. Ten aanzien van de
rol van opdrachtgever vindt altijd ondersteuning plaats vanuit de gemeentelijke organisatie.
Alleen wanneer een GR taken uitvoert die strikt voortvloeien uit een wettelijke plicht, gaan
bovenstaande opmerkingen over opdrachtgeverschap niet op.
3. (Concern)directie, managementteam of algemeen directeur. Het hoogste ambtelijke
management is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie en als
zodanig ook voor de wijze waarop met duurzame externe relaties (zoals regio-organisaties) wordt
omgegaan. Vanuit deze verantwoordelijkheid is opdracht gegeven tot het produceren van deze notitie.
4. Budgethouder (veelal afdelingsmanager). Is eindverantwoordelijk voor een specifieke
gemeenschappelijke regeling en regelt de volledige governance. Legt verantwoording af over de wijze
waarop hij invulling geeft aan de aansturing van de gemeenschappelijke regeling. Wordt hierin vooral
bijgestaan door de accounthouder. Budgethouder is de formele opdrachtgever aan de regio-organisatie
en onderhoudt daartoe op het juiste niveau contacten.
5. Accounthouder of coördinator. Dit is de ambtenaar die als centraal contactpersoon fungeert voor
alle contacten tussen de gemeente en de regionale organisatie. De accounthouder draagt zorg voor
tijdige advisering van de bestuurder, informatievoorziening aan raad, college en directie, betrekt
collega’s uit de gemeentelijke organisatie (vakinhoudelijk, financieel, juridisch) en heeft periodiek
overleg met de regionale organisatie en met zijn counterparts bij de andere deelnemende gemeenten.
Daarnaast is hij alert op het ontstaan van conflicten in rollen zoals eigenaar vs opdrachtgever, GRbestuurder vs wethouder, vakinhoudelijk verantwoordelijk vs financieel verantwoordelijk. De
budgethouder moet volledig op de accounthouder kunnen steunen. De accounthouder brengt de
budgethouder ‘in stelling’ wanneer daar reden toe is: bij het opstellen van
dienstverleningsovereenkomsten, achterblijvende kwaliteit e.d.
6. Middelen en control of Financiën. Vanuit de financiële discipline is er zowel een verbonden
partijen-brede betrokkenheid als een betrokkenheid bij de individuele gemeenschappelijke regelingen.
Zo dient er een risico-analyse te zijn van alle verbonden partijen (dus ook gemeenschappelijke
regelingen). Ook is centraal overzicht op de belangrijke financiële stukken als begroting en jaarrekening
nodig. Alle begrotingen, jaarrekeningen en rapportages van elke gemeenschappelijke regeling dienen
dus tijdig bekend te zijn bij de afdeling Financiën. De budgethouder is hiervoor verantwoordelijk.
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7. Beleidsinhoudelijk betrokkenen. Dit kan ook de accounthouder zelf zijn. Dit aantal varieert sterk
per regeling. Deze personen spelen een rol in de inhoudelijke advisering van bestuurders, hebben
collegiaal overleg met ‘soortgenoten’ uit andere gemeenten of zijn betrokken bij specifieke regionale
projecten.
Verdieping 2: ambtelijke organisatie en eigenaars- en opdrachtgeversrol.
De betrokkenheid van de gemeentelijke ambtelijke organisatie richt zich op de ondersteuning
van zowel individuele bestuursleden (wethouder of burgemeester) als op het college van B en
W als geheel. Het is dan ook belangrijk dat elke betrokken ambtenaar zich realiseert dat die
bestuurder wisselend als eigenaar of opdrachtgever optreedt. Dat vraagt enige lenigheid van
budgethouders, accounthouders en beleidsinhoudelijk betrokkenen. Diezelfde lenigheid is
wenselijk in het schakelen tussen lokaal en regionaal belang. In advisering dienen altijd beide
uitgangspunten betrokken te worden.
Binnen de samenwerkingsverbanden dienen verschillende vormen van ambtelijk overleg plaats
te vinden:
In de eerste plaats is informeel overleg tussen accounthouders en/of budgethouders van de
gemeenten en vertegenwoordigers van de gemeenschappelijke organisatie wenselijk. Hierin
wordt afgestemd over lopende werkzaamheden, kunnen knelpunten worden doorgenomen en
kunnen de verschillende gemeentelijke opvattingen en wensen worden gedeeld. Zo geeft dat
overleg aan alle deelnemers informatie om hun interne rol waar te maken. Eenzelfde informele
vorm is vaak wenselijk tussen de beleidsinhoudelijk betrokkenen en de regionale organisatie.
In de tweede plaats is formeel overleg tussen de budgethouders en vertegenwoordigers van de
gemeenschappelijke organisatie gewenst. Dit formele overleg betreft zowel evaluatie van
dienstverlening als het aangaan van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten.
Een derde vorm van overleg is die tussen de gemeentelijke collega’s van middelen en control
met de controller van de gemeenschappelijke regeling. In dit overleg nemen de gemeentelijke
vertegenwoordiger expliciet deel vanuit de eigenaarsrol.
Tenslotte is het wenselijk dat regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de
gemeentesecretarissen en de secretaris/directeur van de gemeenschappelijke regeling. In dit
overleg kan het gehele proces van dienstverlening, besluitvorming en betrokkenheid van
gemeenten en regio-organisatie besproken worden.
Centrale coördinatie Sturen op regio-organisaties
Om als directie of managementteam enig grip te hebben op gemeenschappelijke regelingen is het
wenselijk dat hier iets voor geregeld wordt op procesniveau. Het gaat om de implementatie (en daarna
bewaken of coördineren) van bovenstaande afspraken. Daarnaast gaat het om het bereiken van een
‘hoger level’ op het niveau van de ‘arrangementen’ en het beter zichtbaar maken van de regionale
organisaties voor raad, college, directie en afdelingen.
Daarnaast dient de financiële discipline een nadrukkelijke plaats te krijgen voor wat betreft de financiële
control op de gemeenschappelijke regelingen. Beide centrale posities/taken kunnen in één persoon
worden verenigd, maar dat is niet noodzakelijk.
Maatwerk en algemene afspraken voor sturen per gemeenschappelijke regeling.
Het is de kunst om zo min mogelijk keurslijfachtige constructies te bedenken voor de wijze waarop we
met gemeenschappelijke regelingen omgaan. Alleen waar en zover het nodig is om grip te krijgen op
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de samenwerkingsorganisatie kunnen algemene regels worden opgesteld. Zo is het voor de hand
liggend om de volgende afspraken te maken:
 Budgethouder is eindverantwoordelijk voor (toezicht op) de correcte besteding van middelen van de
gemeenschappelijke regeling.
 Agenda’s van vergaderingen worden breed gedeeld in de organisatie: bestuurders, griffie, directie
en betrokkenen/ geïnteresseerden.
 Een bestuurder ontvangt altijd een goed ambtelijk advies bij de vergaderstukken van een regioorgaan. De termijnen hiervoor kunnen in onderling overleg bepaald worden.
 Dit advies wordt tijdig (voorafgaand aan vergadering) beschikbaar gesteld aan het college, de
directie en alle ambtelijk betrokkenen. Bij bestuurlijke betrokkenheid van raadsleden krijgt ook de
griffie de stukken.
 Een bestuurder koppelt terug over de uitkomsten van het regionaal overleg.
 Voor de advisering worden standaard formats gebruikt die zelfstandig lezen mogelijk maken.
 De werkwijze van de ‘Strijkbrief’ wordt voortgezet.
Het maatwerk zit in de wijze waarop accounthouders en budgethouders invulling geven aan hun
contacten met de regionale organisatie en collega’s uit deelnemende gemeenten. Vanuit het
perspectief van goed relatiemanagement valt hierin wel het nodige van elkaar te leren. Maatwerk is ook
de wijze waarop een wethouder met de accounthouder afspreekt om terug te koppelen: mondeling,
schriftelijk, via een algemeen verslag van de regionale organisatie. De afspraken tussen budgethouder
en accounthouder kunnen eveneens in onderling overleg worden gemaakt.
Relatie met de filosofie van samenwerking
In de vorige (eerste) paragraaf is de filosofie van samenwerken uiteengezet. In deze tweede paragraaf
is dit al enigszins uitgewerkt. Herkenbaar zijn de uitwerking van de meeste ‘arrangementen’: het
juridische, financiële en inhoudelijke. Het relationele aspect is nog minder of indirect aan de orde
geweest. Dit krijgt in de volgende twee paragrafen de onversneden aandacht.

3.3 Extern netwerk: regionaal orgaan en regiogemeenten
Met het organiseren van de interne stromen van advisering en informatie ten aanzien van een regionale
organisatie is een belangrijke stap gezet.
Van zeer groot belang is vervolgens de
organisatie van het netwerk in die regio
met de partijen met wie we
samenwerken. Organisaties zijn enkel
abstracties: ménsen werken samen.
Denkend over het externe netwerk zijn
minimaal twee partijen te
onderscheiden: 1. de regionale
uitvoeringsorganisatie en 2. de andere
gemeenten die mede het samenwerkingsverband hebben opgericht. Hierover enkele vleiende
volzinnen.
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Verbondenheid met de regionale organisatie.
Organiseer de nabijheid. Dat is de basis van de filosofie van samenwerken. Het gaat primair om de
nabijheid van die regionale organisatie die ‘op afstand’ is gezet. Zowel deze uitvoeringsorganisatie als
de gemeentelijke organisatie hebben er groot belang bij dat de relaties goed zijn, dat de wederzijdse
verwachtingen helder zijn (vastgelegd) en dat er regelmatig overleg is over de voortgang van
afgesproken inspanningen of het bereiken van doelen. Het organiseren van de nabijheid vereist contact
op meerdere niveaus.
Bestuurders zijn in elk geval verbonden. Als bestuurder van de gemeenschappelijke regeling
vergaderen zij periodiek (twee wekelijks, maandelijks, per kwartaal of half jaar) en worden daarbij
vanuit de regionale organisatie ondersteund. Als bestuur zijn zij betrokken bij de bedrijfsvoering en
sturen zij het management van de gemeenschappelijke organisatie aan.
Budgethouders dienen in elk geval contacten te onderhouden met de regionale organisatie indien
sprake is van het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Zij zijn ervoor
verantwoordelijk dat de juiste kwaliteits-prijsafspraken gemaakt worden met de regionale organisatie.
Dit kan zich beperken tot een jaarlijks overleg.
De accounthouder/coördinator heeft niet alleen de taak om goede relaties met de
uitvoeringsorganisatie te onderhouden, maar heeft ook als taak de verbondenheid van anderen te
stimuleren. Hij is als een ware informatiemakelaar de spil in de verbindingen tussen gemeente en
regioclub. Om een oordeel te kunnen vellen over de doelmatigheid en het functioneren van de
regionale organisatie is een goede open relatie noodzakelijk. Het is van groot belang dat ook vanuit de
regionale organisatie geïnvesteerd wordt in het transparant maken van de bedrijfsvoering en goede
informatievoorziening naar de gemeenten. In veel gevallen wordt hieraan invulling gegeven door het
regelmatig plannen van overleg tussen de gemeente(n) en de regio-organisatie. Bij sommige
accounthouders bestaat de indruk dat hiertoe bij de regionale organisatie géén bereidwilligheid is. Dat
kan dus beter!
Bij de samenwerkingsverbanden die een breed spectrum van taken uitvoeren is veelal per vakdiscipline
een vorm van overleg ingesteld met betrokkenen uit de gemeenten. Zo kent Holland Rijnland de
Ambtelijke adviesgroepen (AAG) en Ambtelijke overleggen (AO’s) en zijn er bij Servicepunt71 vaktafels
ingesteld. Dit zorgt voor een grote mate van betrokkenheid van (een groot aantal) collega’s bij regionale
thema’s. In een enkel geval is een apart periodiek overleg met de financieel specialisten ingesteld. Op
deze wijze maakt de gemeenschappelijke regeling slim gebruik van de aanwezige kennis in de
gemeenten. Anderzijds versterkt zij op deze wijze de onderlinge band tussen de deelnemende
gemeenten. Daarover gaan de volgende alinea’s.
Verbondenheid met samenwerkende gemeenten.
Gemeenten hebben elkaar ooit gevonden in de wens om gezamenlijk een gemeenschappelijke regeling
op te richten. Dat geeft al aan dat deze gemeenten wat met elkaar hebben. Het derde onderdeel van de
filosofie in paragraaf 3.1 beschrijft samenwerken als een strategie voor een sterke regio. Naarmate de
gemeentelijke organisaties meer onderling verweven zijn, neemt de betrokkenheid op elkaar en begrip
voor elkaar toe.
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Toezicht houden op een gemeenschappelijke regeling is geen gemakkelijke zaak. Alle gemeenten
worstelen daarmee. Naarmate de kennisafstand tot de inhoudelijke taken van de regionale organisatie
groter is, wordt het lastiger om te kunnen oordelen. Verbondenheid van de gemeenten buiten de
gemeenschappelijke regeling om is dan ook wenselijk. Het geeft inzicht en steun in het gezamenlijk
toezicht houden (inhoudelijk en financieel) op de uitvoering door de regionale organisatie. De
accounthouder doet er dan ook goed aan om regelmatig overleggen te organiseren met de andere
accounthouders. Een neveneffect van dergelijke bijeenkomsten is dat de kennis over de andere
gemeenten toeneemt en daarmee veelal ook begrip voor vraagstukken, herkenning van dilemma’s en
mogelijk nieuwe vormen van samenwerking.

3.4 Cultuur van netwerken, delen, communicatie
Een wezenlijk onderdeel van een strategie van effectief en succesvol samenwerken, is de
competentiekant. ‘Netwerken’ is een werkwoord. Dat moet je doen! Netwerken vraag onderhoud. Het
meest simpel door elkaar successen te vertellen en van elkaar te kopiëren, informatie te delen,
verhalen vertellen. Het meeste is al bedacht en wordt wel ergens toegepast. Een innovatieve cultuur
wordt gekenmerkt door een grote mate van extern georiënteerde bestuurders, managers en
beleidsmedewerkers. Delen van kennis en kennissen is de sleutel naar een slimme samenwerking.

3.5 Sturen, invloed, grip: een verrijkt governancemodel
In de vorige vier paragrafen zijn de belangrijkste elementen van de Leidse aanpak van Grip op
samenwerkingsverbanden genoemd. Nu nog even naar een model: verrijkt governancemodel. Waar
gaat het over?
Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en
toezichthouden van de organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de
doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten
behoeve van belanghebbenden.
Bij governance staan vier cyclische activiteiten centraal: sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht
houden. Het nieuwe aan governance is echter niet deze individuele elementen, maar het in onderlinge
samenhang bekijken van deze elementen
Sturen: Is het proces waarbij door de gemeente richting wordt gegeven aan het realiseren van de
vastgestelde beleidsdoelstellingen.
Beheersen: Betreft het stelsel van maatregelen, procedures en processen waardoor de gemeente zorg
draagt voor het blijvend nastreven en realiseren van de vastgestelde beleidsdoelen.
Verantwoorden: Over alle opgedragen taken en gedelegeerde bevoegdheden moet verantwoording
worden afgelegd. Bij verantwoording gaat het om inzicht in rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid. Verantwoording afleggen is een wederkerig proces, je moet het niet alleen doen voor
de opdrachtgever, maar ook voor jezelf. Je kunt geen verantwoordelijkheid dragen voor de publieke
middelen als je niet regelmatig verantwoording aflegt.
Toezicht houden: Is de controlerende activiteit die uitgevoerd wordt om de resultaten van het beleid te
kunnen beoordelen.
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Deze prachtige definitie en uitwerking van wat governance is, blijft een beetje dooie werkelijkheid. Door
daar de arrangementen van paragraaf 3.1 aan te koppelen ontstaat wat meer bezieling. Vertaald naar
de opdracht voor de mensen die in paragraaf 3.2 genoemd worden, komt er leven in de brouwerij. De
echte verrijking ontstaat wanneer werkelijke gestuurd wordt op sterke relaties en de kracht van het
regionale netwerk wordt ingezet om tot meer en betere successen te komen. Dat kan alleen wanneer
de verantwoordelijkheid voor de regionale organisatie in de gemeenten gevoeld wordt, wanneer er
goede en slimme communicatie is tussen alle deelnemers en er voortdurend gesprek plaatsvindt over
de doelen, de resultaten, de afspraken. Misschien zijn we dan wel toonaangevend in dit land.

3.6 Uitwerking per samenwerkingsverband
Opdracht voor elke gemeente
Bovenstaande aanpak dient vertaald te worden naar elke gemeenschappelijke regeling afzonderlijk.
Dat is de vervolgopdracht die elke gemeente voor zichzelf kan definiëren. Voor elke
gemeenschappelijke regeling (en in het verlengde daarvan voor elk samenwerkingsverband met
anderen) wordt daarbij in kaart gebracht waar nu op grond van deze aanpak de tekortkomingen zitten
en wat eraan gedaan kan worden om deze tekortkomingen op te lossen.
Samen doen? Regionale Ambtelijke Governmentteams (AGT)
Deze notitie is gemaakt op verzoek van de gemeentesecretarissen van 25 gemeenten. Daarbij is de
vraag gesteld wat we als gemeenten samen kunnen doen om onze grip op verbonden partijen en in het
bijzonder gemeenschappelijke regelingen te versterken. Wanneer alle gemeenten de filosofie uit
paragraaf 3.1 onderschrijven en hun interne organisatie inrichten zoals paragraaf 3.2 voorschrijft is er al
veel gewonnen. Maar de echte doorbraak komt als het gestelde in paragraaf 3.3 waar wordt. Een
gezamenlijke aanpak binnen eenzelfde regio op de wijze zoals de gemeentesecretarissen dat voor
ogen zien, kan ongekend snel het gewenste sturende vermogen versterken. Samen gaan we dan
tegelijkertijd vanuit ons eigenaarschap van de diverse regelingen het stuur over de ontwikkeling van
elke regeling weer in eigen handen nemen. Dat betekent dat we voor elk samenwerkingsverband met
elkaar in gesprek moeten over de vraag: wat willen we ermee? Wellicht dat het instellen van
gezamenlijke ambtelijke governmentteams een goede aanpak is.
Ambtelijke governmentteams (AGT). Een AGT is een klein slim groepje (KSG) waarin een goede mix
van ambtenaren zoals genoemd in paragraaf 3.2, onder voorzitterschap van een gemeentesecretaris,
gezamenlijk werkt aan optimalisatie van het sturend vermogen van de gemeente ten aanzien van een
regionaal samenwerkingsverband. Dit AGT kan bevorderen dat de deelnemende gemeenten in een
samenwerkingsverband gelijktijdig dezelfde verbeteringen doorvoeren in hun gemeentelijke
organisaties. Hoe beter de eigenaren op één lijn zitten, hoe constructiever het verrijkte
governancemodel kan worden geïmplementeerd. Een AGT maakt een grondige analyse van het
functioneren van een gemeenschappelijke regeling, de interacties met de deelnemende gemeenten en
de interacties tussen de gemeenten onderling, conform de aanpak zoals in dit hoofdstuk wordt
voorgesteld. Op grond van deze analyse doen zij verbetervoorstellen voor alle gemeenten. De analyse
kan in elke gemeente vervolgens leiden tot meer inzicht en daarmee tot een groter vermogen om
daadwerkelijk te sturen.
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Voorstel. Deze notitie eindigt met een concreet voorstel tot inrichting van AGT’s.
Doe niet alles tegelijk, maar begin met enkele, bijvoorbeeld drie, samenwerkingsverbanden. Op deze
wijze kunnen de AGT’s ook onderling hun ervaringen in werkwijze en effectiviteit uitwisselen en kan
gaandeweg optimalisatie van de aanpak volgen. Wanneer dat optimum is bereikt, kan ook voor de
overige GR-en een AGT worden ingericht.
Het voorstel is de volgende drie AGT in te richten:
1. AGT Omgevingsdienst. Coördinerend gemeentesecretaris Gouda.
2. AGT RDOG. Coördineren gemeentesecretaris Leiden
3. AGT Veiligheidsregio. Coördinerend gemeentesecretaris Nieuwkoop
Elke secretaris regelt de bemensing van het AGT in het overleg van de gezamenlijke secretarissen.
Competentie is daarbij belangrijker dan formele positie, terwijl het verstandig is zowel financieel
deskundigen, accounthouders als strategisch-bestuurlijk opererende ambtenaren te betrekken. Het
AGT bepaalt in onderling overleg haar agenda en rapporteert aan de verenigde
gemeentesecretarissen. Uiteindelijk bepaalt elke gemeente zelf wat met de uitkomsten wordt gedaan.
Aan de slag.
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2. Toelichting
Algemeen
De veiligheidsregio Hollands Midden kent zes structurele multidisciplinaire werkgroepen die
invulling geven aan de multidisciplinaire taken van de veiligheidsregio: Risicobeheersing (MDRB),
Operationele Planvorming (MDOP), Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO),
Informatievoorziening (MDI), Netcentrisch werken (MDNCW) en Communicatie (MDC).
De werkgroepen zijn multidisciplinair samengesteld, elke kolom is vertegenwoordigd in de zes
werkgroepen. De werkplannen maken inzichtelijk wat de benodigde en beschikbaar gestelde
capaciteit per kolom is.
Speerpunten 2014
Naast aandacht voor de actiepunten uit het Regionaal Beleidsplan (incl. beleidsprioriteiten
versterking gemeentelijke kolom, samenwerking met partners, informatiepositie en
crisiscommunicatie), het Regionaal Risicoprofiel, de Staat van de Rampenbestrijding 2013, de
systeemtest Paperclip en evaluatierapporten zijn aandachtspunten, genoemd door de commissies
Hoekstra, Bruinooge en Noordanus, en ervaringen, opgedaan bij de interregionale oefening
Samen Sterker en de systeemtest Sleutelhanger, nadrukkelijk meegenomen bij het opstellen van
de werkplannen.
Centraal thema voor 2014 is de verdere kwaliteitsverbetering van het functioneren van de
regionale hoofdstructuur, waarbij extra aandacht wordt besteed aan alarmering en opschaling,
netcentrisch werken (kwaliteitsslag informatiemanagers en – coördinators, versterken
plotterfunctie) en het gebruik van LCMS (vullen van LCMS met informatie). Daarnaast zijn ook de
ambities van de VRHM op het vlak van hoogwater meegenomen. Tot slot staat 2014 in het teken
van de voorbereiding van een aantal nieuwe, wettelijk op te stellen planfiguren zoals het
Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan.
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Hieronder wordt per werkplan een korte toelichting gegeven.
Werkplan 2014 werkgroep Risicobeheersing (MDRB)
De werkgroep Risicobeheersing is een nieuwe werkgroep die in 2013 van start is gegaan en
waarmee de veiligheidsketen multidisciplinair is gesloten. De werkgroep MDRB borgt dat risico’s
geanalyseerd worden op basis van waarschijnlijkheid en impact met als doel inzicht te geven in
deze risico’s en handelingsperspectieven te bieden om deze risico’s te verkleinen.
In 2014 wordt een coördinatiepunt ingericht dat het algemene aanspreekpunt wordt voor vragen
op het gebied van risicobeheersing in de veiligheidsregio en de vraagbaakfunctie op het gebied
van risicobeheersing en risicoadvisering gaat vervullen. Tevens coördineert dit coördinatiepunt
het proces om te komen tot een multidisciplinair advies.
Daarnaast staat 2014 in het teken van een nieuw wettelijk op te stellen planfiguur, namelijk het
Regionaal Risicoprofiel. Het Regionaal Risicoprofiel vormt de basis voor het nieuwe Beleidsplan
VRHM. Het regionaal risicoprofiel biedt gemeenteraden bij uitstek de mogelijkheid om hun
wensen voor het nieuwe beleidsplan kenbaar maken. In de gedachtegang van de commissie
Hoekstra worden gemeenteraden nadrukkelijk meegenomen in het voorbereidingsproces.
Werkplan 2014 werkgroep Operationele Planvorming (MDOP)
De werkgroep Operationele Planvorming coördineert en adviseert over alle multidisciplinaire
planvormingsactiviteiten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. In het verlengde hiervan
maakt de werkgroep samenwerkingsafspraken met externe crisispartners zoals de
waterschappen, het OM en andere overheidsdiensten.
In 2014 zal er onder andere aandacht besteed worden aan het beheer en doorontwikkeling van
het Crisisplan (op- en afschaling bij bovenregionale incidenten, flexibele opschaling/SGBO-GRIP,
samenstelling RBT, GRIP 3 / 4, adviezen commissie Noordanus) en een aantal waterdossiers.
Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om met drie partners een convenant af te sluiten
(waterschappen en Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie en LTO Nederland).
Werkplan 2014 werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO)
De werkgroep MDOTO is primair verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO)
van crisisfunctionarissen. De oefendoelen zijn bepaald op basis van evaluaties van voorgaande
oefeningen en scenario’s uit het regionale risicoprofiel.
Belangrijk onderwerp voor 2014 zijn de oefeningen die in het kader van de Nuclear Security
Summit (NSS) plaatsvinden. Ander belangrijk thema is de oplevering van het nieuwe meerjaren
beleidsplan OTO (MOTOB) 2014-2017. Verder wordt in 2014 een vervolg gegeven aan het
verbetertraject informatiemanagement en netcentrisch werken en de verbeterpunten die
voortkomen uit de integrale analyse alarmeren (besluit Algemeen Bestuur 28 maart 2013).
Nieuwe planvorming wordt samen met partners beoefend ter versterking van de samenwerking.
Verder zullen bestuurlijke dilemma’s meer op inhoud behandeld worden door te focussen op de
taken en verantwoordelijkheden tussen het ROT en BT. Ook wordt een start gemaakt het
implementeren van het vaardigheidspaspoort voor multi-functionarissen. Daarnaast wordt ook dit
jaar een systeemtest gehouden. Tot slot vindt verbetering van de evaluatie van oefeningen plaats
door bij iedere oefening gebruik te maken van de After Action Review (AAR) methode en
evaluatiepunten te borgen.
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Werkplan van de multidisciplinaire werkgroep Netcentrische werkwijze (MDNCW)
De werkgroep Netcentrische werkwijze houdt zich bezig met de rol van operationele
informatievoorziening binnen de hoofdstructuur en de hiermee samenhangende werkwijze. Het is
de plek voor vraagstukken op het gebied van de netcentrische werkwijze en het gebruik van het
Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Het werkplan 2014 kent een grote overlap met het
werkplan van 2013. Veel thema’s die in het werkplan van 2013 stonden zijn afgeleid van de
ontwikkelingen van het landelijk ‘Netwerk Netcentrisch werken’ die voor 2013 in de planning
stonden. Er zijn in 2013 landelijk nog weinig tot geen ‘definitieve’ producten/werkwijzen
opgeleverd, waardoor de regionale implementatie nog niet heeft kunnen plaatsvinden. In 2014 zal
de prioriteit met name worden gelegd bij basisvaardigheden van de crisisfunctionarissen,
doorontwikkeling van de plotfunctie (aandachtspunt systeemtest Sleutelhanger) en een visie
opgesteld worden hoe om te gaan met gevoelige informatie.
Werkplan 2014 werkgroep Informatievoorziening (MDI)
De werkgroep MDI is verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van de systemen en
structuren binnen de VRHM waarmee informatievoorziening plaatsvindt. MDI faciliteert de
multidisciplinaire werkgroepen om informatie uit te kunnen wisselen. Daarnaast is MDI de
functioneel beheerder van het LCMS, het systeem waarin o.a. de multidisciplinaire plannen
beschikbaar gesteld worden. Het beleidsplan Informatiemanagement is leidend voor het werkplan
2014. Overall doel is om het informatiemanagement voor de crisisorganisatie door te ontwikkelen
en op een hoger niveau te brengen.
Werkplan 2014 werkgroep Communicatie (MDC)
De werkgroep communicatie houdt zich bezig met het opzetten en coördineren van
1
communicatieactiviteiten binnen de VRHM op het gebied van crisis - en risicocommunicatie. De
werkgroep communicatie is hierbij faciliterend aan andere werkgroepen. Het werkplan staat in
2014 vooral in het teken van de professionalisering van zowel risico- als crisiscommunicatie. Voor
crisiscommunicatie is het goedgekeurde plan van aanpak Professionaliseren crisiscommunicatie
(besluit Algemeen Bestuur 11 november 2013) leidend. Voor risicocommunicatie wordt gekeken
naar de mogelijkheid in te spelen op trends en ontwikkelingen zoals zelfredzaamheid/eigen
verantwoordelijkheid (adviezen commissie Bruinooge).

3. Kader
De actiepunten uit het regionaal beleidsplan VRHM 2012-2015, de voortgangsrapportage hierop,
de actiepunten uit de evaluaties van het schietincident in Alphen aan den Rijn (IOOV, Tops; zie
besluit Algemeen Bestuur d.d. 8 november 2012), de systeemoefening Paperclip / Staat van de
Rampenbestrijding (zie ook het besluit van het AB d.d. 8 november 2012), de systeemoefening
Sleutelhanger en adviezen van landelijke commissies verwerkt in de werkplannen van de
werkgroepen. Dit geldt ook voor de eisen uit de Wet Veiligheidsregio’s

4. Consequenties
In de afzonderlijke werkplannen wordt nader ingegaan op de benodigde capaciteit (mensuren en
financiën). De ureninzet is afgestemd tussen de kolommen en partners.
1

Op het gebied van crisiscommunicatie wordt dit werkplan uitgevoerd onder de vleugels van het werkplan
2014 Oranje Kolom. Crisiscommunicatie is in het RCP op dit moment ondergebracht bij het deelproces
bevolkingszorg. Om die reden is het hoofd BGC voorzitter van de werkgroep communicatie.
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De financiën passen binnen de vastgestelde begroting 2014.

5. Aandachtspunten / risico’s
Een algemeen aandachtspunt is de impact van de totstandkoming van de Nationale Politie. Het
uitgangspunt bij deze reorganisatie is dat de ‘dienstverlening’ van de politie richting (onder
andere) veiligheidsregio Hollands Midden op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft als voorgaande
jaren. Desalniettemin heeft de reorganisatie consequenties voor medewerkers die nu
werkzaamheden verrichten binnen het takenpakket van de veiligheidsregio Hollands Midden. Dit
vergt dus flexibiliteit van de politie en de Veiligheidsregio Hollands Midden. Als dat nodig mocht
blijken zullen in de loop van 2014 aanpassingen aan werkplannen moeten worden gemaakt (ofwel
aan de inzet van politiemedewerker(s) aan de uitvoering van activiteiten). Mocht dit zich
voordoen, dan zal de Veiligheidsdirectie de consequenties daarvan inzichtelijk maken en
bijsturen.
Ook de voorbereiding van de NSS die op 24 en 25 maart plaatsvindt, vraagt extra capaciteit van
alle kolommen in het eerste kwartaal van 2014, maar in het bijzonder van de politie. Dit kan
mogelijk gevolgen hebben voor de inzet van de politie in de werkgroepen gedurende deze
periode. Mocht dit zich voordoen, dan zal de Veiligheidsdirectie de consequenties daarvan
inzichtelijk maken en bijsturen.
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de GMK Hollands Midden in mei 2014 te
verhuizen naar ‘De Yp’. De aanleiding van deze verhuizing is voor een belangrijk deel gelegen in
het besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie een landelijke meldkamerorganisatie met 10
locaties te bouwen. De voorbereiding op en de verhuizing zelf vraagt een aanzienlijk
capaciteitsbeslag in het eerste en tweede kwartaal van 2014. In de planning van de werkplannen
is rekening gehouden met dit capaciteitsbeslag maar de voorbereiding op de transitie naar een
landelijke meldkamerorganisatie brengt onzekerheid over het jaarprogramma van de GMK in
2014 met zich mee. De Veiligheidsdirectie zal dit monitoren.
Het traject van de brandweer rondom Meer-Anders-Minder (Cebeon-routekaart) legt beslag op de
capaciteit van de brandweer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de werkplannen. Mocht
dit zich voordoen, dan zal de Veiligheidsdirectie de consequenties daarvan inzichtelijk maken en
bijsturen.
Door de gemeenten als door de andere hulpdiensten wordt in sterk toenemende mate een beroep
gedaan op de medewerking van het BGC. De beschikbare uren zijn beperkt en de
behoeftestelling breidt zich uit (o.m. op de onderwerpen evenementenveiligheid, risicoadvisering).
Bij de medewerkers BGC leeft de ambitie om de breed onderschreven toegevoegde waarde van
het bureau steeds waar te maken. Beseft moet worden dat de gemeentelijke bijdragen aan het
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing onder druk komen te staan (o.a. commissie Strijk),
waardoor realisatie van deze ambitie moeilijker wordt. Tot nu toe kon er regelmatig een beroep
worden gedaan op ondersteuning door medewerkers van de gemeenten. Maar ook zij ervaren
een toenemende werkdruk tengevolge van bezuinigingen en inkrimpingen, waardoor het verlenen
van bijstand en ondersteuning moeilijker wordt.
Niet voor alle onderwerpen in het werkplan MDOP wordt een multidisciplinair plan ontwikkeld. Zo
zullen bepaalde onderwerpen in 2014 in eerste aanleg inhoudelijk verkend worden, waarna op
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basis hiervan besloten kan worden om een multidisciplinair plan te ontwikkelen. Dit zou kunnen
betekenen dat hiervoor extra capaciteit gevraagd zal moeten worden.
Een ander belangrijk, algemeen aandachtspunt is, dat veel werkgroepleden ook een repressieve
taak hebben bij grote incidenten. Daarnaast kunnen zij betrokken worden bij de evaluatie van
deze incidenten. Dit kan gevolgen hebben voor de daadwerkelijk beschikbare capaciteit voor het
uitvoeren van de werkplannen. Mocht dit zich voordoen, dan zal de Veiligheidsdirectie de
consequenties daarvan inzichtelijk maken en bijsturen.

6. Implementatie en communicatie
De uitvoering van de werkplannen door de werkgroepen en de capaciteitsinzet wordt twee keer
per jaar gemonitord via de voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan waardoor, indien nodig,
tijdig bijgestuurd kan worden.

7. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

6.

MDRB werkplan 2014
MDOP werkplan 2014
MDOTO werkplan 2014
MDNCW werkplan 2014
MDI werkplan 2014
MDC werkplan 2014

8. Historie besluitvorming
De werkplannen zijn vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 30 januari 2014 en besproken in de
vergadering van de Veiligheidsdirectie van 13 januari 2014.
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A.8 a
Werkplan 2014
Werkgroep multidisciplinaire risicobeheersing (MDRB)
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving aandacht te schenken aan veiligheid, waardoor risico’s kunnen worden afgewend,
1
beperkt of ten minste beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt.
De werkgroep MDRB borgt dat risico’s geanalyseerd worden op basis van waarschijnlijkheid en
impact met als doel inzicht te geven in deze risico’s en handelingsperspectieven te bieden om deze
risico’s te verkleinen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen beleid en uitvoering. MDRB richt
zich daarbij op het vormgeven van beleid en de grotere projecten. Het coördineren van het geven van
adviezen wordt door een nader vorm te geven coördinatiepunt gedaan. Vooralsnog zijn beide taken
binnen MDRB belegd. Hierdoor wordt meer beroep gedaan op de capaciteit van MDRB, omdat deze
extra werkzaamheden uitvoert.
In de urenraming (zie bijlage 1) is uitgegaan van een ingericht coördinatiepunt risicobeheersing. In het
geval van een project zijn uren benodigd voor afstemming meegenomen in de projectcapaciteit.
Regulier omvat de adviestaak van de VRHM, hier wordt invulling gegeven aan de algemene
vraagbaakfunctie op het gebied van risicobeheersing en risicoadvisering.
Het coördinatiepunt wordt het eerste aanspreekpunt op het gebied van risicobeheersing in de
veiligheidsregio. Het coördinatiepunt gaat het proces coördineren om te komen tot een multidisciplinair
advies. De adviestaak van de veiligheidsregio betreft in ieder geval de onderstaande taken. Daarbij is
indien mogelijk een aantal voorbeelden genoemd, die in 2014 kunnen gaan spelen.
Het thema Externe Veiligheid wordt in 2014 in eerste aanleg inhoudelijk verkend, op basis waarvan
multidisciplinaire uitvoering kan gaan plaatsvinden. Beoogd wordt ook dit thema in 2015 volledig
multidisciplinair uit te kunnen voeren. MDRB zal in aanloop meer uren kwijt zijn in het kader van de
advisering, Naast het verkennen moet er een werkwijze worden bedacht, keuzes worden gemaakt en
gekeken worden naar de kolom specifieke activiteiten.
Projecten:
1. Diverse projecten waarmee een deel van de adviestaak van de VRHM wordt vormgegeven
MDRB is vooralsnog op basis van haar taken, voor de veiligheidsregio, het bevoegd gezag en andere
partners het algemeen aanspreekpunt voor vragen op het gebied van risicobeheersing. Daarnaast
borgt MDRB dat expertise aanwezig is namens de veiligheidsregio. MDRB coördineert dit proces
zolang er nog geen coördinatie risicobeheersing is. Het is de bedoeling dat een groot deel van deze
projecten kunnen worden afgerond en binnen de reguliere werkzaamheden kunnen worden geborgd.
Vooralsnog is deze capaciteit daarom als projectcapaciteit opgenomen in dit werkplan.

1

Bron: VRHM (2011), Beleidsplan VRHM 2012-2015, vastgesteld door AB 10 november 2011.

Agendapunt A.8 a AB VRHM 27-03-2014

Onderwerp

Voorbeelden 2014

Advisering externe veiligheid (o.a. art. 12 en 13
Bevi)

Bestemmingsplannen, vergunningen van bedrijven,
etc. Circa 75 adviezen per jaar.

Aanwijzen bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr)

Geen voorziene advisering voor 2014, wel monitoren
van lopende zaken

Adviseren van het bevoegd gezag in de gevallen
die in het beleidsplan zijn bepaald (art. 10 Wvr)

(intern) adviseren over de risico’s uit het regionaal
risicoprofiel, zoals overstromingen en natuurbrand

Algemene vraagbaak op het gebied van
risicoadvisering (o.b.v. dit werkplan)

Baggeren bij explosieven, ondergrondse
parkeergarages

Advisering infrastructurele projecten

A4, HSL, Rijnland Route

Advisering Veiligheidseffectrapportages (VER)

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals winkelcentra.
Circa 2 adviezen per jaar.

Advisering Integraal Veiligheidsplan van
gemeenten

Bijdragen bij opstellen/herziening door gemeenten
van dit wettelijk verplichte plan. Circa 2 per jaar.

Adviseren over rampbestrijdingsplannen/
informatiekaarten

Voor de definitieve situatie van de A4 (waarbij eerder
vanuit MDRB geadviseerd is over
veiligheidsmaatregelen). Voor risico’s vanuit het
regionaal risicoprofiel waarbij plannen worden
opgesteld/herzien.

2. Opstellen en uitdragen multidisciplinaire visie op risicobeheersing, waarin onder andere de relatie
met de omgevingsdiensten is opgenomen (o.b.v. beleidsplan)
De VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd aan gemeenten, provincies en andere bestuursorganen
over risico's, zoals in de Wvr is beschreven. Een belangrijk instrument hierbij is advisering ten aanzien
van vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid, milieu, evenementen en
brandveiligheid. De VRHM maakt hiervoor gebruik van de expertise die aanwezig is binnen de
verschillende kolommen en bij de partners. Om de adviestaak een multidisciplinair karakter zoals
bedoeld in de Wvr te geven wordt de visie op risicobeheersing opgesteld en ter besluitvorming
aangeboden. De visie op risicobeheersing is een multidisciplinaire visie. Deze dient mede gebaseerd
te worden op het risicoprofiel. Daarnaast dient de visie aan te sluiten op de mono-processen en
rekening te houden met de oprichting van de omgevingsdiensten en de nadere uitwerking van het
brandweerrisicoprofiel. Om uitvoering te kunnen geven aan de visie is het van belang dat deze mede
wordt gedragen door de partners, implementatie is daarom van groot belang.
3. Opstellen regionaal risicoprofiel
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige
risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een
overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen
voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken
en geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische
beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van
gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van
de veiligheidsregio.
Iedere vier jaar dient het beleidsplan van de veiligheidsregio te worden vastgesteld op basis van het
regionaal risicoprofiel. De gemeenteraden dienen in de gelegenheid te worden gesteld op basis van
het regionaal risicoprofiel hun wensen voor het beleidsplan kenbaar te maken. Het beleidsplan VRHM
2012-2015 is (samen met het crisisplan en regionaal risicoprofiel) vastgesteld op 10 november 2011.
Om eind 2015 opnieuw een beleidsplan te kunnen vaststellen, mede gebaseerd op het regionaal
risicoprofiel, dient het regionaal risicoprofiel eind 2014 in concept gereed te zijn. 2015 kan dan worden
2
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gebruikt voor de consultatie van gemeenteraden en andere partners, zodat deze wensen
meegenomen kunnen worden in het beleidsplan.
4. Analyseren en adviseren over de aanpak van risico’s
In het risicoprofiel van de VRHM worden 40 risico’s geduid, waarbij staat aangegeven wat de mate
van waarschijnlijkheid en de impact is. Deze risico’s worden op een gedetailleerd niveau
geanalyseerd. De analyse bevat de beïnvloedingsmogelijkheden over de gehele veiligheidsketen
(risicobeheersing – incidentbestrijding – nazorg). MDRB duidt risico’s voor onder andere operationele
voorbereiding en incidentbestrijding. Tevens worden scenario’s gemaakt. Dit wordt in samenwerking
met partners gedaan. Over de risico’s wordt geadviseerd, waarna wordt bepaald welke maatregelen
getroffen kunnen worden, binnen de VRHM en haar partners, om de impact en/of de
waarschijnlijkheid te verkleinen. Daarbij zijn de prioriteiten uit het beleidsplan leidend.
5. Afspraken aangrenzende regio’s, bijdragen aan Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel,
toekomstige ontwikkelingen bezien.
In het Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel wordt informatie uitgewisseld over de
ontwikkelingen rondom de regionale risicoprofielen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld
bovenregionale risico’s of andere nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast worden de regionale
risicoprofielen met elkaar uitgewisseld, met als doel meer eenduidigheid te kunnen creëren in de
uitvoering en werkwijze van de regionale risicoprofielen. Ten behoeve van het actualiseren van het
regionaal risicoprofiel is het van belang bij te dragen aan dit project.
6. Borgen relatie risicokaart en lokale risicoprofielen (o.b.v. notitie borging risicoprofiel)
De risicokaart is een belangrijke bron voor het risicoprofiel. De risicokaart wordt met gegevens gevuld
door gemeenten (ISOR – kwetsbare objecten) en door de milieudiensten (RRGS – gevaarlijke
stoffen). Momenteel loopt in Midden-Holland een pilot waarbij de omgevingsdienst Midden-Holland,
naast de gegevens over gevaarlijke stoffen, ook gegevens over kwetsbare objecten (ISOR) invoert.
Omdat de risicokaart een belangrijke bron is voor het risicoprofiel, moeten de gegevens op de
risicokaart actueel zijn. Het vullen van de risicokaart en beheren van de gegevens door de gemeente
verdient permanente aandacht. Het proces van borging van vullen en beheren van de risicokaart zou
in kaart gebracht moeten worden.
In het verlengde hiervan ligt dat op lokaal niveau risicoprofielen gemaakt zouden kunnen worden,
waardoor het risicobewustzijn t.a.v. andere gemeentelijke beleidsterreinen als ruimtelijke ordening
wordt vergroot. De VRHM kan hierin ondersteunen.
7. Multi-tool voor advies bij gebouwde omgeving ontwikkelen
GHOR-Nederland heeft een checklist ontwikkeld met aandachtspunten voor de GHOR bij de
gebouwde omgeving. Deze checklist kan gebruikt worden bij vergunningaanvragen om te beoordelen
of er vanuit de GHOR aanvullende wensen zijn om de veiligheid te verbeteren. Om de advisering over
gebouwde omgeving een multidisciplinair karakter te geven is het wenselijk dat hiervoor een
multidisciplinaire tool of checklist voor wordt ontwikkeld. Deze tool kan mede gebaseerd zijn op de
GHOR-checklist en biedt handvatten voor de multidisciplinaire advisering. Het coördinatiepunt
risicobeheersing krijgt hierbij als coördinator van de advisering een rol bij de ontwikkelingen. Daarom
wordt dit project in de tweede helft van 2014 gestart.
8. Werkzaamheden i.h.k.v. convenanten e.d.
Door de veiligheidsregio zijn diverse convenanten afgesloten waarbij voor risicobeheersing een aantal
specifieke actiepunten zijn weggelegd, zoals bij het convenant met de omgevingsdiensten, ProRail,
BRZO, etc. Verder zijn er een aantal ontwikkelingen dat aanpassing vragen van huidige werkwijze. Zo
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is voor externe veiligheid afgesproken dat er wordt gewerkt aan eenduidigheid in de advisering door
de veiligheidsregio’s in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.
9. Niet geplande projecten.
Niet alle projecten zijn al voorzienbaar tijdens het opstellen van dit werkplan.

Taakverdeling
Het genoemde aantal uren is een globale inschatting. In de verschillende projectplannen wordt deze
nader gespecificeerd. Voortgangsbewaking en eventuele herprioritering vindt plaats in het
Hoofdenoverleg/ de Veiligheidsdirectie.
De brandweer heeft van oudsher het projectleiderschap van projecten. Bijvoorbeeld bij de Rijn
Gouwelijn, HSL, Rijnlandroute en de A4. Op basis van capaciteitsoverwegingen stelt de werkgroep
MDRB voor om deze rol tot nader order door de BHM te laten vervullen. Projectleiderschap door
andere kolommen betekent voor die kolommen het genereren van extra capaciteit. Het voorstel in het
werkplan wordt aangepast als er extra capaciteit voor het projectleiderschap vanuit de andere
kolommen ter beschikking wordt gesteld.
Beschikbare capaciteit
De werkgroep MDRB bestaat uit:
Naam
Bart Vegt
Josine Smit
René Smits
Majella Roosjen
Ilse Goossens
Angelique Heus
Bianca van der Heide/
Tine van Vliet
n.n.t.b.
Wisselend

Organisatie / functie
Plv. directeur Risicobeheersing, Brandweer Hollands Midden,
Voorzitter
Sr. specialist, Brandweer Hollands Midden, secretaris
Medewerker CCB, Politie Eenheid Den Haag
Beleidsmedewerker, GHOR Hollands Midden
Sr. specialist, Brandweer Hollands Midden
Beleidsmedewerker, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
(Afwisselend) Administratieve ondersteuning
Coördinatiepunt risicobeheersing
Milieudiensten, Provincie, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat
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Voor multidisciplinaire risicobeheersing in het kader van MDRB is de volgende capaciteit per kolom
per jaar beschikbaar:
Discipline

Capaciteit beschikbaar voor
werkplan 2014

Brandweer mono
GHOR
Politie
BGC/ gemeenten
Administratieve ondersteuning
(Vitale) partners
Coördinatiepunt risicobeheersing
Totaal

4614
669
669
669*
80
n.n.t.b.
800
6501 uur **

* Waarbij de expertrol gedeeltelijk wordt vervuld door eventueel betrokken MOV-ers en gedeeltelijk
vanuit BGC.
** Totaal aantal uur is nog niet in overeenstemming met uren in tabel 1 (bijlage 1). Het
projectleiderschap en rol van projectsecretaris moeten voor een aantal projecten nog nader worden
toegedeeld. Daarnaast is voor het projectleiderschap van het project opstellen en uitdragen
multidisciplinaire visie risicobeheersing een verzoek gedaan om extern in te huren.
Financiën
De personele kosten worden gedragen door de deelnemende disciplines zelf. Voor facilitaire zaken is
€ 500,- begroot, uit het budget veiligheidsregio.
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Bijlage 1

Urenraming werkplan MDRB 2014
Capaciteit
Onderwerp

Nr

voorz itter/
pro. l eider

Planning
project
secr.

Brw multi*

Expert
Oranje Brw GHOR Pol Q1 Q2 Q3 Q4
kolom

Regulier
MDRB / coördinatiepunt
Advisering externe veiligheid
Doorontwik keling multi RB
Kennisontwikkeling en externe netwerken

80
-

800
-

80
225
20
40

80
1825
20
40
+
+

80
225
20
40

800

365

1965

365

365

20

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. X

X

X

X

40

-

10

10

10

10

X

X

X

X

100

-

30

30

30

30

X

X

X

X

150
20

-

50
10

50
10

50
10

50
10

X
X

X
X

X
X

X
X

20

-

10

10

10

10

X

X

X

X

20

-

10

10

10

10

X

X

X

X

90

150

60

60

60

60

X

X

425

350

40

40

40

40

X

X

X

X

10

40

-

-

-

-

X

X

50

-

4

4

4

4

X

X

X

X

20

40

10

10

10

10

X

X

X

X

40

80

10

10

10

10

X

X

20

40

10

10

10

10

+
subtotalen regulier

80

+

80
225
20
40
+
+

Projecten
1 - Aanwijzen bedrijfsbrandweren
- Adviseren van het bevoegd gezag in de gevallen
die in het beleidsplan zijn bepaald
- Algemene vraagbaak op het gebied van
risicoadvisering
- Advisering infrastructurele projecten
- Advisering Veiligheidseffectrapportages
- Advisering Integraal Veiligheidsplan van
gemeenten
- Adviseren over rampbestrijdingsplan-nen /
informatiekaarten
2 Opstellen en uitdragen multidisciplinaire visie
risicobeheersing (beleidsplan VRHM)
3 Opstellen risicoprofiel (Wvr. art. 15)
4 Analyseren en adviseren over de aanpak van
risico’s (uit het risicoprofiel) (o.b.v. beleidsplan)
5 Afspraken aangrenzende regio’s, bijdragen aan
Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel (o.b.v.
Notitie Borging Risicoprofiel)
6
Borgen relatie risicokaart en lok ale risicoprofielen
(o.b.v. Notitie Borging Risicoprofiel)
7 Multi-tool voor advies bij gebouwde omgeving
ontwikkelen
8 Werkzaamheden i.h.k.v. convenanten e.d.
9 Niet geplande projecten

50
+

Subtotalen projecten
Subtotaal regulier + projecten
Totaal aantal uren per jaar

1025

+
700

+
1105

304
+

1500

50
+

50
+

304
+

669

+
2269

50
+

304

X

X

X

X

+
304

+
669

X

+
669
+

6881

*Capaciteit t.b.v. van het leveren van projectleiders en secretariele ondersteuning wordt door de brandweer geleverd,
uitgezonderd:
80 uur secretariele ondersteuning (GHOR)
350 uur projectsecretaris regionaal risicoprofiel (nog niet bepaald)
90 uur projectleiderschap opstellen visie (nog niet bepaald, mogelijk inhuur)
20 uur projectsecretaris borgen relatie risicokaart (nog niet bepaald)
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A.8 a Bijlage 1

Capaciteit
Nr

Onderwerp

voorzitter/
pro. leider

Planning
project
secr.

Brw multi*

Expert
Oranje Brw GHOR Pol Q1 Q2 Q3 Q4
kolom

Regulier
MDRB / coördinatiepunt
Advisering externe veiligheid
Doorontwikkeling multi RB
Kennisontwikkeling en externe netwerken
subtotalen regulier

80
-

800
-

+

80
225
20
40
+

80
1825
20
40
+
+
365 1965

80
225
20
40

80
225
20
40
+
+
365 365

80

800

20

-

p.m.

p.m.

p.m.

40

-

10

10

10

10

100

-

30

30

30

150
20

-

50
10

50
10

20

-

10

20

-

90

Projecten
1 - Aanwijzen bedrijfsbrandweren
- Adviseren van het bevoegd gezag in de gevallen
die in het beleidsplan zijn bepaald
- Algemene vraagbaak op het gebied van
risicoadvisering
- Advisering infrastructurele projecten
- Advisering Veiligheidseffectrapportages
- Advisering Integraal Veiligheidsplan van
gemeenten
- Adviseren over rampbestrijdingsplan-nen /
informatiekaarten
2 Opstellen en uitdragen multidisciplinaire visie
risicobeheersing (beleidsplan VRHM)
3 Opstellen risicoprofiel (Wvr. art. 15)
4 Analyseren en adviseren over de aanpak van
risico’s (uit het risicoprofiel) (o.b.v. beleidsplan)
5 Afspraken aangrenzende regio’s, bijdragen aan
Provinciaal Overleg Regionaal Risicoprofiel (o.b.v.
Notitie Borging Risicoprofiel)
6
Borgen relatie risicokaart en lokale risicoprofielen
(o.b.v. Notitie Borging Risicoprofiel)
7 Multi-tool voor advies bij gebouwde omgeving
ontwikkelen
8 Werkzaamheden i.h.k.v. convenanten e.d.
9 Niet geplande projecten

X

X

X

X

X

X

X

30

X

X

X

X

50
10

50
10

X
X

X
X

X
X

X
X

10

10

10

X

X

X

X

10

10

10

10

X

X

X

X

150

60

60

60

60

X

X

425

350

40

40

40

40

X

X

X

X

10

40

-

-

-

-

X

X

50

-

4

4

4

4

X

X

X

X

20

40

10

10

10

10

X

X

X

X

40

80

10

10

10

10

X

X

20

40

10

10

10

10

50

50

50

50

+
Subtotalen projecten
Subtotaal regulier + projecten
Totaal aantal uren per jaar

1025

700
+

1105

+

+
304

+
1500

+
304

+
669

+
2269

p.m. X

+
304

X

X

X

+
304

+
669

X
X

+
669
+

6881

*Capaciteit t.b.v. van het leveren van projectleiders en secretariele ondersteuning wordt door de brandweer geleverd,
uitgezonderd:
80 uur secretariele ondersteuning (GHOR)
350 uur projectsecretaris regionaal risicoprofiel (nog niet bepaald)
90 uur projectleiderschap opstellen visie (nog niet bepaald, mogelijk inhuur)
20 uur projectsecretaris borgen relatie risicokaart (nog niet bepaald)
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A.8 a Bijlage 2
Nr. Project

Projectleider

1

Convenant Omgevingsdiensten VRHM

Ilse

2

HSL

Helmut

3

Regionaal risicoprofiel / risicokaart

Josine

Vincent de Laat, Silvio
Dekkers
Angelique

4

Borgen risicokaart / lokale risicoprofielen

Angelique

Josine

5

Inventarisatie en Analyse risico's

Josine

Angelique

6

Rijnland Route

Helmut

7

A4

Helmut

8

Bedrijfsbrandweer

Helmut

9

Baggeren

Helmut

10 Visie MDRB
Josine

12
13
14
15

Helmut
Helmut
Helmut
Helmut

16 Ondergrondse parkeergarages Leiden
17 Onderdoorgang spoor (explosieven)
Leiden

Alexander
Helmut

Status
Overleg heeft plaatsgevonden met omgevingsdiensten, Ilse gaat contact opnemen met Pascal
over onduidelijke/openstaande punten in het pva.

Josine

11 Bijdragen PORR
KAR
SCL
Rijngouwelijn
Ringweg Oost

(Verder) namens MDRB

(Jack de Jonge namens OTO)
uitwerken / borging integraal proces
Notitie is in routing, ligt bij VD. Herziening RRP
opgenomen in werkplan 2014
Vulling Risicokaart wordt gemonitort, pilot loopt in
Midden-Holland, PZH neemt deze pilot over.
Wordt nauwlettend gevolgd. Opgenomen in
werkplan 2014
Notitie is in gereed, ligt bij VD. Opgenomen in
werkplan 2014.
Overzicht van alle procten rondom de route wordt
gemaakt.
Regulier voortgangsoverleg, voorbereiding en
advisering op definitieve situatie (eind 2014)
Beleidsnotitie in routing DB-AB, uitvoering beleid
in voorbereiding
Monitoring lopende projecten binnen de
gemeente Leiden. Uitbreiding van dit project
verwacht in 2014.
Outline is gereed, voor uitwerking is capaciteit
aangevraagd.
Loopt. Volgend overleg is in januari. Opgenomen
in werkplan 2014
routine, coordinatie KAR binnen de regio
routine
uitgesteld / afgelast
uitgesteld, tweede voorstel inpassing politiek niet
haalbaar
Komend
Komend
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A.8 b
Werkplan MDOP 2014
Multidisciplinaire Operationele Planvorming
Op basis van het analyseren van het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan, het
inventariseren van huidige plannen en procedures en op basis van nieuwe inzichten, is een
overzicht gemaakt van de onderwerpen die in 2014 in behandeling genomen worden. Hierin zijn
tevens enkele onderwerpen opgenomen die vanuit het lopende werkplan nog niet afgerond
konden worden.
Binnen het regionaal beleidsplan van de VRHM zijn vier aspecten benoemd die prioriteit hebben
gekregen:
- Versterking van de gemeentelijke kolom,
- Versterking van samenwerking met partners,
- Versterking van de informatiepositie (informatiemanagement), en
- Versterking van de crisiscommunicatie.
Dit werkplan is er mede op gericht invulling te geven aan deze prioriteitenlijst.
Niet voor alle onderwerpen in onderstaande tabel is het vanzelfsprekend dat er een
multidisciplinair plan ontwikkeld wordt. Zo zullen bepaalde onderwerpen in 2014 in eerste aanleg
inhoudelijk verkend worden, waarna op basis hiervan besloten kan worden om een
multidisciplinair plan te ontwikkelen. Dit zou kunnen betekenen dat hiervoor extra capaciteit
gevraagd zal moeten worden. Inclusief de benodigde capaciteit ziet de door MDOP voorgestelde
planning voor 2014 er als volgt uit:
Nr

Onderwerp

Capaciteit
Project Project
leider
Secr.

Planning
Expert

1

HSL-Zuid (vervolg van herziening)

150

100

30

2

Dekker Tanktransport (VR-plichtig)

120

80

30

3

Grootschalige ziektegolf

100

100

30

4

Decontaminatie

100

100

30

5

Keukenhof

100

100

25

6

Bomruimingen

40

20

20

7

Waterdossiers

8

Q1

Q2

x

x
x

Q3

Q4

x
x

x
x

x

x
x

-

Dijkring 14 + 15

400

200

50

x

x

x

x

-

Incidentbestrijding op het water
(drie - rivierenpunt en Noordzee)

100

100

30

x

x

x

x

15

x

x

Extreem weer

100
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9

Ontkleurd operationeel leiderschap

50

10

Beheren/ actualiseren lopende/
bestaande actielijsten uit convenanten

50

15

11

Wijziging op tijdelijke situatie A4

50

15

12

Convenanten/ partnerschappen

13

20

15

-

Waterschappen – Rijkswaterstaat

50

15

-

Openbaar Ministerie

50

15

-

LTO Nederland

50

15

x

x

x

Activiteiten m.b.t. het organiseren van
oefeningen voor de plannen:
-

Natuurbranden

40

-

IB op het water/ Recreatieplassen

40

-

Spoor (vracht)

40

-

Crisisplan

40

x
x
x

14

Beheer en doorontwikkeling Regionaal
Crisisplan

50

20

15

Ontwikkelen formats

75

16

Post onvoorzien

175

Totaal aantal uren per jaar

1970

x

x

20

x

x

80

40

x

x

900

430

x

x

x

x

Toelichting per onderwerp:
1. HSL-Zuid
‘Incidenten in tunnels (HSL)’ is als risico (cat. 1) benoemd in het regionaal risicoprofiel. Het project
is gestart in 2013, de afronding vindt plaats in 2014. De afbakening van dit project vindt in nauw
overleg plaats met de betrokkenen bij het opstellen van de Informatiekaart Spoor en het
convenant met de spoorse partijen.
Gewenst resultaat: informatiekaart “HSL”.
2. Dekker Tanktransport
‘Gevaarlijke stoffen inrichtingen’ is als risico (cat. 3) benoemd in het regionaal risicoprofiel. Binnen
Hollands Midden is in 2013 het beoordelingstraject bij Dekker Tankopslag afgerond. Uit dit
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beoordelingstraject is gebleken dat Dekker Tankopslag VR-plichtig is. Een BRZO-bedrijf die VRplichtig is dient binnen een jaar na vaststelling een rampbestrijdingsplan op te stellen.
Gewenst resultaat: Rampbestrijdingsplan “Dekker Tanktransport”.
3. Grootschalige ziektegolf
‘Bedreiging volksgezondheid’ is als risico (cat. 3) benoemd in het regionaal risicoprofiel. Bezien
wordt of en hoe er op dit risico voorbereid kan worden door middel van multidisciplinaire
planvorming. Conform paragraaf 4 – artikel 6 van de ‘Wet publieke gezondheid’ draagt het
bestuur van de veiligheidsregio zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie
van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede op de bestrijding van een nieuw subtype
humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat.
Gewenst resultaat: Inventarisatie naar de manier van voorbereiden op een grootschalige
ziektegolf en naar de juiste planvorm.
4. Decontaminatie
In het verlengde van zowel de operationele informatiekaart asbestincidenten als de
monodisciplinaire brandweerprocedure op het gebeid van OGS, wil MDOP met dit onderwerp in
2014 starten. Eén en ander is wel afhankelijk van de interne voortgang op het terrein van OGS
binnen de brandweerorganisatie.
Gewenst resultaat: informatiekaart “Decontaminatie”.
5. Keukenhof
Op 16 september 2013 heeft de VRHM een verzoek van de gemeente Lisse ontvangen waarin
gevraagd wordt om een multidisciplinair plan op te stellen voor de bloemententoonstelling
Keukenhof. De werkgroep MDOP is van mening dat er aan dit verzoek tegemoet moet worden
gezien in verband met het internationale karakter van de keukenhof.
Gewenst resultaat: multidisciplinair plan “Keukenhof”.
6. Bomruimingen
De Operationeel Leiders van de VRHM hebben aangegeven om dit onderwerp op het werkplan
van MDOP te willen plaatsen. Bovendien is uit informele evaluatie momenten gebleken dat er
verbetering zijn aan te brengen met betrekking tot dit onderwerp. Bezien wordt of en hoe er op dit
risico voorbereid kan worden door middel van multidisciplinaire planvorming.
Gewenst resultaat: informatiekaart “Bomruimingen”.
7. Waterdossiers
De VRHM is voornemens om expertregio op het gebied van water te worden. Onze regio is door
haar ligging kwetsbaar door dreiging vanuit zee en vanuit de rivieren. Dijkring 14 en 15 omsluiten
grote delen van onze regio. Er lopen tal van initiatieven met betrekking tot water. Door het
verstrijken van de wettelijke termijn van het rampbestrijdingsplan Dijkring 15 is dit onderwerp voor
2014 op de agenda geplaatst. Mogelijk wordt in 2014 het coördinatieplan dijkring 14 en het
rampbestrijdingsplan dijkring 15 samen gevoegd tot een plan.
Gewenst resultaat: Afstemming tussen verschillende waterdossiers, waarbij Dijkring 14 en 15
herzien zullen worden en er beoordeeld moet worden wat de juiste vorm zal zijn voor
incidentbestrijding op het drie - rivierenpunt is. Daarnaast zal beoordeeld moeten worden welke
invloed er vanuit het landelijke plan Noordzee van belang is voor de VRHM. In het verlengde
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hiervan wordt bezien wat de mogelijkheden en wenselijkheden zijn voor een informatiekaart
grootschalige evacuatie.
8. Extreem weer
In 2013 is de projectopdracht voor dit plan geschreven, in 2014 zal er een informatiekaart worden
opgesteld. Hiermee wordt voorbereid op de risico’s (cat. 2 & 3) uit het regionaal risicoprofiel;
‘hittegolf’, ‘droogte’, ‘koudegolf, sneeuw en ijzel’, ‘aanhoudende laaghangende mist’, ‘extreme
regenvel’ en ‘storm en windhozen’.
Gewenst resultaat: Informatiekaart “Extreem weer”.
9. Ontkleurd operationeel leiderschap
In het regionaal beleidsplan is opgenomen dat de voorzitter van MDOP verantwoordelijk is voor
het opstellen en implementeren van een beleidskader ontkleurd operationeel leiderschap. In 2013
is geen start gemaakt met de verkenning van dit onderwerp. In 2014 zal gestart worden met een
verkenning naar het onderwerp; welke richting willen we op?
Gewenst resultaat: Verkenning naar de mogelijkheid voor ontkleurd operationeel leider.
10. Beheren/ actualiseren lopende/ bestaande actielijsten uit convenanten
Het beheren en actualiseren van lopende en bestaande actielijsten is belegd bij de werkgroep
MDOP. Voor deze activiteit is op voorhand een aantal uren toebedeeld.
Gewenst resultaat: Alle actielijsten moeten beheerd en waar nodig geactualiseerd worden.
11. Wijziging op tijdelijke situatie A4
Eind 2014 zal het tweede deel van de verdiepte ligging van de A4 worden opgeleverd. In juni
2014 zal een tijdelijke wijziging ontstaan op de huidige situatie, omdat er dan ook parallel gereden
gaat worden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de informatiekaart “verdiepte ligging A4” (tijdelijke
situatie 6-0 variant).
Gewenst resultaat: Update van de huidige informatiekaart “verdiepte ligging A4”.
12. Convenanten/ partnerschappen
In het regionaal beleidsplan is opgenomen dat het hoofd afdeling planvorming ten behoeve van
de vier kolommen verantwoordelijk is voor het maken van samenwerkingsafspraken met
crisispartners. In de notitie ‘Partnerschappen en convenanten Veiligheidsregio Hollands Midden’
is bepaald dat de werkgroep MDOP de uitvoering hiervan voor zijn rekening neemt. De
opgenomen partnerschappen/ convenanten zijn op basis van de ontwikkelde modelconvenanten
van het Veiligheidsberaad of in opdracht van de VD. Voor enkele partijen is het convenant al
vastgesteld en dient enkel nog een informatiekaart opgesteld te worden.
De realisatie van de genoemde convenanten is sterk afhankelijk van de beschikbare landelijke
convenanten per sector. Het onderwerp LTO Nederland is op verzoek van de operationeel leiders
opgenomen op het werkplan MDOP. Aanleiding hiervoor is de inzet van deze organisatie bij de
grootschalige evacuatie van vee tijdens de overstromingsproblematiek in de provincie Groningen
begin 2012. Gegeven het deels agrarische karakter van de regio Hollands Midden in combinatie
met de overstromingsrisico’s binnen onze regio, lijkt het zinvol om de mogelijkheden tot een
eventueel partnerschap cq convenant met deze sectororganisatie te verkennen.
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Gewenst resultaat: Er moet een convenant opgesteld worden met moeten uiteindelijk resulteren
in drie convenanten met de waterschappen en Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en een
verkenning naar het opstellen van een convenant met LTO Nederland.
13. Activiteiten m.b.t. het organiseren van oefeningen voor de plannen
In het kader van de implementatie van plannen dienen deze getoetst te worden door middel van
oefeningen. Uitgangspunt hierbij is dat plannen beoefend worden in het jaar volgend op de
opstelling of herziening. Vanuit deze optiek is het de bedoeling dat de genoemde onderwerpen
terugkomen in het werkplan 2014 van MDOTO. Hierover heeft afstemming tussen MDOP en
MDOTO plaatsgevonden. MDOP heeft hierbij de behoefte een meer behoeftestellende rol te gaan
spelen richting MDOTO en zich hierbij actiever te gaan opstellen. Dit zal tot uitdrukking komen in
de betrokkenheid van MDOP bij het formuleren van oefendoelen, -scenario’s en -dilemma’s. Ook
wil MDOP bij de uitvoering en evaluatie van oefeningen een nadrukkelijkere rol spelen. Ook in het
kader van het beheer van het Crisisplan zal MDOP een vergelijkbare rol spelen, waarbij het
functioneren van de regionale hoofdstructuur centraal zal staan, in plaats van een specifiek
inhoudelijk thema of incidenttype. Dit zal grotendeels kunnen samenvallen met het beoefenen van
specifieke plannen zoals hierboven is beschreven. Op deze wijze wil MDOP meer greep krijgen
op de kwaliteit van de oefenuitkomsten in het licht van het multidisciplinaire planbeheer. Eén en
ander zal plaatsvinden in zeer nauwe samenwerking met MDOTO.
Gewenst resultaat: MDOP wil participeren bij het formuleren van oefendoelen, -scenario’s en dilemma’s. Ook wil MDOP bij de uitvoering en evaluatie van oefeningen een nadrukkelijkere rol
spelen.
14. Beheer en doorontwikkeling Crisisplan
In 2012 is het Regionaal Crisisplan tot stand gekomen en vastgesteld. Het beheer van het RCP
valt nu onder MDOP. In het komende jaar dient de verdere implementatie van het RCP nog
verder vorm te krijgen. In nauwe samenspraak met de Werkgroep Netcentrisch Werken zal een
verdere doorontwikkeling plaatsvinden van het proces van Informatievoorziening. Dit valt
weliswaar niet onder MDOP, maar zal wel in het RCP worden opgenomen, waarmee het een
onderdeel van het beheer van het RCP vormt. Daarnaast wordt gekeken naar de adviezen van de
Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking (Commissie Noordanus), ten aanzien van
de werking van de hoofdstructuur, opschaling en afschaling bij bovenregionale incidenten.
Inmiddels is GRIP 5 en GRIP Rijk landelijk vastgesteld, deze GRIP-statussen zijn nog niet
verwerkt in het RCP. Bovendien heeft het AB van de VRHM de opdracht gegeven om SIS uit te
rollen, ook dit heeft gevolgen voor het RCP wat om die reden een aanpassing vraagt. Ook wordt
stilgestaan bij het opschalen buiten de hoofdstructuur om, via de lijn SGBO - lokale driehoek, naar
aanleiding van actuele ontwikkelingen op dit thema, en de mogelijkheden en wenselijkheden van
een ‘kern’-RBT.
Een flankerend thema is voorts de verhuizing van de crisisruimten van de hoofdstructuur van de
VRHM naar de Yp in Den Haag. Hiertoe wordt op korte termijn een apart traject opgestart.
15. Ontwikkelen formats
Met het oog op de gewenste standaardisering en de herkenbaarheid van producten, zal de
werkgroep MDOP in 2014 aandacht moeten schenken aan de (door)ontwikkeling van formats
voor de multidisciplinaire planfiguren. Hierbij zal ook aandacht besteedt worden aan het thema
digitalisering.
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16. Post onvoorzien
Met opzet is een post onvoorzien opgenomen. Grosso modo neemt dit 10 % van de totale
capaciteit voor zijn rekening. Afgelopen jaren is steeds gebleken dat er door onvoorziene
omstandigheden plannen niet ten uitvoer zijn gebracht door het ontbreken van capaciteit. Wij
willen dit enigszins voorkomen door op voorhand extra tijd en ruimte in te brengen om zo een
eventuele dringende taak uit te kunnen voeren.
Taakverdeling
•

De werkgroep MDOP stelt voor de huidige werkwijze met betrekking tot de verdeling van de
rollen projectleiders en secretarissen voor 2014 voort te zetten. Op basis van
capaciteitsoverwegingen worden deze rollen vervuld door functionarissen uit het team
‘plannen en procedures multidisciplinair’ van BHM. Als vanuit één van de kolommen de
behoefte bestaat om toch één van deze rollen te vervullen dan brengt dit met zich mee dat
hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar gesteld moet worden.

•

Het genoemde aantal uren is een globale inschatting, mede op basis van voorgaande jaren.
In de verschillende projectplannen wordt deze nader gespecificeerd en waar nodig bijgesteld.
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Uitgangspunten MDOP
•

Visiedocument MDOP 2012.

•

Wet en het Besluit veiligheidsregio´s.

•

Notitie ‘Partnerschappen en convenanten Veiligheidsregio Hollands Midden’.

•

Aansluiten op het Regionaal Beleidsplan en bij de risico´s die benoemd zijn in het
Risicoprofiel.

•

Aansluiten op het Regionaal Crisisplan, waarbij het crisisplan de generieke crisisorganisatie
van Hollands Midden beschrijft op basis waarvan 80% van de incidenten kan worden
afgehandeld. In de specifieke plannen waarvoor MDOP verantwoordelijk is, worden de
bijzondere aandachtspunten ten aanzien van de overige 20 % beschreven.

•

Centrale coördinatie; Alle ad hoc ontwikkelingen waaruit mogelijk het opstellen van een plan
volgt, worden aangemeld bij het Hoofdenoverleg en voorgelegd aan MDOP ter advisering
over het vervolgtraject.

•

Waar mogelijk worden plannen die betrekking hebben op hetzelfde incidenttype gebundeld.

•

Alle plannen worden projectmatig opgepakt, waarmee de betrokkenheid van de juiste partijen
en
(crisis-) functionarissen wordt geborgd. De projectvorm kan per plan verschillen.

•

MDOP is verantwoordelijk voor het beheer van de plannen:

•

o

De secretaris voor het actueel houden van een overzicht van de bestaande plannen
en hun status en de juiste versies in LCMS, het CoPI, ROT en RBT;

o

De vertegenwoordigers van de kolommen voor het monodisciplinaire beheer en
verspreiding;

o

Gebruikers worden per e-mail geattendeerd op nieuwe dan wel gewijzigde plannen.

Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de voorzitter van MDOP en andere
multidisciplinaire werkgroepen, zodat de onderlinge afstemming geborgd is.
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Beschikbare capaciteit
In 2012 is meer zicht ontstaan op de urenbestedingen voor multidisciplinaire planvorming in het
kader van MDOP, die vanuit de afzonderlijke disciplines is besteed. Hieruit komt naar voren dat
de urenbestedingen niet uitsluitend samenhangen met de realisatie van het jaarlijkse werkplan
van MDOP. Om het totaal inzichtelijk te maken, wordt voor 2014 (net als vorig jaar) een
uitsplitsing gemaakt naar werkplan uren en randvoorwaardelijke uren voor MDOP. Uitgangspunt
hierbij is dat de urencapaciteit voor MDOP in 2014 gelijk blijft aan die van 2013.
Discipline

Capaciteit bruto

Capaciteit beschikbaar
voor werkplan 2014

Planvorming Multidisciplinair

2500

2310

Brandweer Mono

850

660

GHOR

660

470

Politie

800

610

BGC/ Gemeenten

660

470

(Vitale) partners/ GMK**

660

470

* Waarbij de expertrol in veel gevallen wordt vervuld door de betrokken MOV-er.
** Afgesproken is dat de GMK als agendalid deelneemt aan de werkgroep MDOP en per relevant onderwerp
capaciteit beschikbaar stelt.

Capaciteit per discipline voor randvoorwaardelijke zaken
Onderwerp

Capaciteit

Regulier overleg MDOP/ afstemming

80

Advisering/ ad hoc zaken

50

Doorontwikkeling werkgroep

20

Kennisontwikkeling, deelname interregionale
en landelijke overleggen

40

Totaal

190
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A.8 c

Werkplan 2014
Multidisciplinair Opleiden, Trainen & Oefenen (MDOTO)
In het werkplan 2014 MDOTO is beschreven wat de oefendoelen zijn voor de Multi
functionarissen en teams van de hoofdstructuur. De doelen in het OTO programma worden
behaald door het organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen. De werkgroep MDOTO
gaat door middel van dit werkplan hier uitvoering aan geven.

Doelen
Het MOTOB 2014-2017 is momenteel nog in ontwikkeling. De gedachtegang waarin het
beleidsplan zich ontwikkelt is alvast gebruikt voor de oefendoelen voor 2014. Daarnaast zijn de
oefendoelen bepaald op basis van evaluaties van voorgaande oefeningen, de tweede
voortgangsrapportage 2013 en het regionale risicoprofiel. Het doel van MDOTO is het
onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden van de functionarissen in de
hoofdstructuur. MDOTO geeft hier uitvoering aan door middel van onderstaande specifieke
doelen.
De specifieke doelen voor 2014 zijn:
• vervolg geven aan het verbetertraject informatiemanagement;
• bestuurlijke dilemma’s meer op inhoud behandelen door te focussen op de taken en
verantwoordelijken tussen het ROT en BT;
• de nieuwe planvorming rondom spoor, recreatieplassen, A4 en natuurbranden (inclusief
partners) beoefenen;
• verbeteren van de overdracht naar het volgende team door gebruik te maken van het
beeld, knelpunten en acties;
• de evaluaties van oefeningen verbeteren door:
1
o bij oefeningen gebruik te maken van de After Action Review (AAR) methode ;
o standaard de evaluatiepunten terug te koppelen naar de andere projectgroepen;
o evaluatiepunten van vorige oefening terug laten komen in de volgende
oefeningen.

Oefeningen
Nr.

1

Onderwerp

Q1

Q2

1

NSS

X

2

Beleidsteamoefeningen ( 2 jaarlijkse cyclus)

X

3

Operationele trainingen

4

CoPI oefenweek

5

Hoofdstructuuroefening 1, 2 & 3 (Spoor, recreatieplassen

Q3

X

Q4

X

X

X
X
X

X

X

De AAR methode wordt gebruikt bij oefeningen nadat de implementatie heeft plaatsgevonden.
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6

en natuurbranden
RBT-oefening

7

Systeemtest

8

Basiscursus crisisbeheersing

X

9

Netwerkbijeenkomsten

X

X
X

X

X

X

X

X

Toelichting per onderwerp:
1. NSS
In het eerste kwartaal van 2014 vind het Nuclear Security Summit (NSS) plaats. Bij de
NSS komen de belangrijkste wereldleiders bij elkaar. Het event brengt verschillende
risico´s met zich mee. De NSS wordt begeleid vanuit het NSGBO en deels gecoördineerd
door het SGBO+ van politie eenheid Den Haag. In de VRHM moeten de grenzen tussen
de verantwoordelijkheid van dit SGBO+ en de hoofdstructuur van de Veiligheidsregio
worden verkend.
2. Beleidsteamoefeningen
Eenmaal per jaar wordt iedere functie in het beleidsteam van elke gemeente beoefend.
De oefeningen zijn erop gericht om ervaring op te doen met de bestuurlijke dilemma’s. De
gemeente bepaald of zij behoefte hebben aan een teamoefening of een training op
functieniveau.
3. Operationele trainingen
Tijdens de operationele trainingen worden de deelnemers (OvD-en, HOvD-en, CoPI
medewerkers en centralisten) in een aaneengesloten periode geoefend aan de hand van
scenario’s in een realistische omgeving. Ook is er ruimte om elkaar beter te leren kennen,
waardoor de samenwerking wordt versterkt.
4. CoPI oefenweek
In de CoPI oefenweek staat de overdracht naar het volgende CoPI centraal. In de
overdracht wordt het beeld, de knelpunten en de besluiten van het incident van het eerste
CoPI overgedragen aan de collega’s van het tweede CoPI.
5. Hoofdstructuuroefening 1, 2 & 3
In de hoofdstructuuroefeningen worden de lijnen tussen het veld, GMK, CoPI, ROT,
(R)BT en TBZ beoefend. Hierbij ligt het accent op de samenwerking tussen de teams. De
thema’s rondom spoor, recreatieplassen A4 en natuurbranden worden beoefend.
6. RBT oefening
Tijdens de RBT oefening wordt de samenwerking tussen de verschillende gemeenten op
bestuurlijk niveau beoefend. Hierin wordt specifiek stilgestaan hoe het RBT effectief kan
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blijven functioneren wanneer meerdere burgemeesters hun gemeenten
vertegenwoordigen.
7. Systeemtest
Elk jaar moeten alle veiligheidsregio’s een systeemtest houden. De veiligheidsregio
Hollands Midden voert de systeemtest uit door het organiseren van een onverwachte
praktijktoets. Tijdens de test wordt de volledige hoofdstructuur opgeschaald en wordt
nagegaan of de veiligheidsregio Hollands Midden voldoet aan de wettelijke eisen op basis
van de Wet veiligheidsregio’s.
8. Basiscursus crisisbeheersing
Elke (nieuwe) functionaris krijgt inzicht in de crisisbeheersing met de basiscursus. Er
wordt stilgestaan bij de hoofdstructuur en het brede werkveld van de crisisbeheersing
zodat het duidelijk wordt waarvoor elke functionaris wordt ingezet.
9. Netwerkbijeenkomsten
Tijdens de netwerkbijeenkomsten is er ruimte voor kennismaking en onderhouden van
relaties. Aan de netwerkbijeenkomsten worden thema’s gekoppeld zodat
kennisoverdracht plaats vindt. De thema’s die in iedere geval volgend jaar worden
behandeld zijn; NSS, OvD Bevolkingszorg, SIS en de AAR methode.

Ontwikkelingen
Nr.

Onderwerp

Q1

Q2

Q3

1

Registratie

2

Draaiboek oefeningen

X

X

3

Evaluatie in teams

X

X

4

Evalueren oefeningen

X

5

Samenwerking planvorming

X

6

Samenwerking met andere veiligheidsregio’s

7

Ondersteunende middelen voor oefeningen

X

X

Q4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toelichting per onderwerp:
1) Registratie: het registreren van de competenties, de behaalde resultaten en de
oefenmomenten is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de
crisisfunctionarissen en teams. In samenwerking met IPM wordt in 2014 een start
gemaakt met het implementeren van het vaardigheidspaspoort voor multi functionarissen.
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2) Draaiboek oefeningen: in het draaiboek oefeningen zijn de oefendoelen, deelnemers,
tijden en het scenario voor de oefening opgenomen. Het format van het draaiboek wordt
op overzichtelijkheid verbeterd in 2014.
3) Evaluatie in teams: in samenwerking met het kenniscentrum wordt de After Action Review
(AAR) methode geïmplementeerd binnen de multidisciplinaire teams. De AAR- wordt
gebruikt voor de eerste evaluatie direct na een inzet of oefening.
4) Evalueren oefeningen: het evalueren van de oefening wordt verbeterd door een
procesmatige aanpak. Hiervoor wordt onder andere het planningsdraaiboek gebruikt.
5) Samenwerking planvorming: MDOP en MDOTO gaan intensiever samenwerking.
Onderwerpen waarop meer samenwerking wordt gezocht zijn toetsen planvorming,
voorbereiden scenario’s en terugkoppeling evaluaties.
6) Samenwerking met andere veiligheidsregio’s: we voeren onderzoek uit of de
samenwerking met de veiligheidsregio’s kan worden verbeterd op het gebied van oefenen
en trainingsmethoden.
7) Ondersteunende middelen voor oefeningen: onderzocht wordt welke middelen nodig zijn
voor een goede registratie, evaluatie en respons tijdens oefeningen.

Uitgangspunten MDOTO
•
•
•

•
•

2

Elke functionaris in de hoofdstructuur oefent minimaal eenmaal per jaar ;
Wet en het Besluit veiligheidsregio’s;
MOTOB 2014-2017: het MOTOB 2014-2017 is momenteel nog in ontwikkeling. De
gedachtegang waarin het beleidsplan zich ontwikkelt is alvast gebruikt voor de
oefendoelen van 2014;
Regionaal risicoprofiel: mede op basis van het regionaal risicoprofiel en overleg met
MDOP zijn de oefendoelen en de thema’s bepaald voor de oefeningen in 2014;
Planningsdraaiboek: De oefeningen worden projectmatig ingestoken. Voor de kwaliteit
van de oefeningen is het van belang dat in de voorbereiding duidelijk wordt aangegeven
wat de oefendoelen zijn, de opzet van de oefening, de benodigde capaciteit en de
planning.

Beschikbare capaciteit
Capaciteit MDOTO per jaar volgens beleidsplan
Organisatie
Multi
Brandweer
GHOR
Politie

Uur

Fte
2666
800
600
600

2

Het is niet altijd mogelijk dat elke functionaris deel neemt aan een oefening vanwege de grote
aantallen dubbele functionarissen.
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2,00
0,60
0,45
0,45

BGC / Gemeenten
Totaal op basis MOTOB
GMK
Totoaal uit werkplan

480
5146
550
5696

0,37
3,87
0,40
4,27

De uren voor de ontwikkelingen zijn opgenomen in de hierboven benoemde capaciteit van de
kolommen.
Met de invulling van een derde oefencoördinator multi binnen MDOTO wordt meer invulling
gegeven aan de ondersteuning van de kolommen voor het organiseren van activiteiten. Door de
invulling is ook meer ruimte ontstaan om de oefeningen kwalitatief te verbeteren.
De verhuizing van het GMK naar Haaglanden vormt een risico voor de beschikbare capaciteit.
De vorming van de Nationale Politie is nog druk bezig. Het uitgangspunt is dat de dienstverlening
van de politie richting de veiligheidsregio Hollands Midden op hetzelfde niveau wordt
gehandhaafd als voorgaande jaren. Toch heeft de reorganisatie consequenties voor
medewerkers die nu werkzaamheden verrichten voor de veiligheidsregio en deelnemen aan
oefeningen. Dit blijft in 2014 een risico betreffende de capaciteit die de politie kan leveren.

Benodigd Budget
OTO-activiteit
Opleiden
Operationeel oefenen
Bestuurlijk oefenen
Systeemtest
Ontwikkeling
Evalueren
Totaal

Kosten
€ 1.500
€ 8.000
€ 30.000
€ 20.000
€ 8.500
€ 15.000
€ 83.000

Het budget wat voor de werkgroep MDOTO beschikbaar is gesteld bedraagt €63.000 euro. Bij het
besluit van het hoofdenoverleg is de verantwoordelijkheid voor de systeemtest onder MDOTO
geplaatst. Indien nodig wordt het budget van €20.000 beschikbaar gesteld.
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A.8 d
Versie: 0.11

Werkplan 2014
Multidisciplinaire werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’ (MDNCW)
De multidisciplinaire werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’ (MDNCW) is de werkgroep waar de rol
van operationele informatievoorziening binnen de hoofdstructuur en de hiermee samenhangende
werkwijze besproken en doorontwikkeld wordt. Deze werkgroep is de plek waar vraagstukken op
het gebied van de netcentrische werkwijze en het gebruik van het Landelijk Crisismanagement
Systeem (LCMS) multidisciplinair kunnen worden neergelegd en besproken.
De werkgroep zal tevens, in nauwe samenwerking met de werkgroep MDI, uitvoering geven aan
de ambities van de VRHM op het gebied van ‘informatiemanagement’ die opgenomen zijn in het
Regionaal Beleidsplan 2012-2015 van de veiligheidsregio. Hierin is benoemd dat de VRHM de
komende jaren het informatiemanagement met name voor de crisisorganisatie op een hoger
niveau wil brengen. De werkgroep MDI is hierbij meerdere malen als actiehouder benoemd.
Vanwege de oprichting van de werkgroep MDNCW is 2012 als afsplitsing van de werkgroep MDI,
zijn meerdere van deze taken verschoven naar de werkgroep MDNCW. Vanwege de raakvlakken
zal bij diverse onderwerpen nauw samen gewerkt worden met de werkgroep MDI.
Het werkplan 2014 kent een grote overlap met het werkplan van 2013. Veel thema’s die in het
werkplan van 2013 stonden zijn afgeleid van de ontwikkelingen van het landelijk ‘Netwerk
Netcentrisch Werken’ die voor 2013 in de planning stonden. Dit Netwerk werkt aan de hand van
een aantal ontwikkelthema’s de werkwijze verder uit: Handboek IM/NW, werkwijze Plot, inter- en
bovenregionale samenwerking en beleid ketenpartners. Echter zijn er nog weinig tot geen
‘definitieve’ producten/ werkwijzen opgeleverd, waardoor de regionale implementatie nog niet
heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn er een aantal ‘regionale’ taken in het werkplan
waarmee wel aangevangen is, maar waarvan de afronding in 2014 zal plaatsvinden.
Het werkplan 2014 is tot stand gekomen op basis van het regionaal beleidsplan, het rapport
‘Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing’ en op basis van de landelijke ontwikkelingen
vanuit het netwerk ‘Netcentrisch Werken’. De bevindingen op het gebied van het
informatiemanagement in de Staat van de Rampenbestrijding 2013 en de recente systeemtest
worden hierbij nadrukkelijk betrokken, in het bijzonder bij de vakbekwaamheidactiviteiten die door
MDNCW in samenwerking met MDOTO worden geïnitieerd.
Een deel van de in het werkplan genoemde activiteiten zijn samengevat in een traject voor het
Professionaliseren van de Netcentrische Werkwijze in Hollands Midden. Dit omvat ondermeer het
versterken van de plot functie, het certificeren van de informatiemanagers binnen de
hoofdstructuur en het invoeren van het landelijk referentiekader Netcentrische Werkwijze. De
beslisnotitie hiervoor is in de VD vergadering van 16 december jl. vastgesteld.
Prioriteiten 2014
In het jaarplan 2014 worden diverse thema’s en concrete acties benoemd. De prioriteit zal met
name worden gelegd bij:
1. Basisvaardigheden van de crisisfunctionarissen (mono en multi);
2. Doorontwikkeling van de plotfunctie;
3. Visie omgang met gevoelige informatie.
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De door de werkgroep MDNCW opgestelde planning voor 2014 ziet er als volgt uit:
Nr

1

Onderwerp

Capaciteit
Deelname
Regionale
landelijk
ontwikkeling

Doorontwikkeling proces IM

n.t.b.

n.t.b.

Planning
Q1

Q2

Q3

Q4

1.1

- Regionale implementatie landelijk
Handboek IM

‘’

‘’

X

X

X

1.2

- Doorontwikkeling NW per mono discipline
en aansluiting op hoofdstructuur.

‘’

‘’

X

X

X

1.3

- Ontwikkeling Formats LCMS

‘’

‘’

X

X

1.4

- Visie omgang vertrouwelijke informatie

‘’

‘’

X

X

1.5

- Handreiking ketenpartners (deelname
landelijke ontwikkeling)

‘'

‘'

X

X

1.6

- Kennisvorming

‘’

‘’

X

X

X

X

n.t.b.

n.t.b.
X

X

X

2

Doorontwikkeling plotfunctie

2.1

- Regionale implementatie Handboek plot

‘’

‘’

2.2

- Vertaling informatieproducten naar plot

‘’

‘’

X

3

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

n.t.b.

n.t.b.

3.1

- Behoefte stellen richting MDOTO

‘’

‘’

X

X

X

X

3.2

- Monitoren/ evalueren oefeningen op
gebied van IM

‘’

‘’

X

X

X

X

3.3

- Doorontwikkeling competentieprofielen

‘’

‘’

n.t.b.

n.t.b.

‘’

‘’

4

Beheer en onderhoud piketgroepen

4.1

- Visievorming

X

X

Totaal aantal uren per jaar

Bij de planning dient opgemerkt te worden dat het lastig is om te bepalen hoeveel capaciteit er
benodigd is voor de verschillende onderwerpen in zowel het landelijke netwerk als voor de
regionale uitwerking.
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X

Toelichting per onderwerp:
1.
Doorontwikkeling proces IM
In de VRHM wordt al geruime tijd de netcentrische werkwijze toegepast. Op basis van nieuwe
inzichten, landelijke ontwikkelingen en opgedane ervaringen elders in het land, wordt het proces
informatiemanagement zowel landelijk als regionaal doorontwikkeld. Vanuit deze werkgroep wordt
een bijdrage geleverd aan de landelijke ontwikkelingen en worden er onderwerpen regionaal
uitgewerkt. Dit leidt tot de volgende activiteiten:
1.1
Regionale implementatie handboek IM
In het Landelijk Netwerk Netcentrische Werkwijze wordt het proces van informatiemanagement
doorontwikkeld. Uiteindelijk zal dit leiden tot één of meerdere handboeken. Nu er een
vergevorderd concept ligt, is het de verwachting dat in 2014 begonnen kan worden met de
regionale implementatie van deze werkwijze in Hollands Midden. Hierbij wordt rekening gehouden
met de behoefte om de werkwijzen in de gehele keten (crisisorganisatie van de VRHM) op
horizontaal en verticaal niveau op elkaar af te stemmen.
Resultaat: toepassing van de landelijk doorontwikkelde netcentrische werkwijze.
1.2
Doorontwikkeling NW per mono discipline en aansluiting op hoofdstructuur
Elke discipline levert zijn eigen informatie op, waarmee een multidisciplinair beeld wordt gevormd.
In de projectgroep ‘Regionaal Crisisplan VRHM’ zijn de informatieproducten benoemd die de
verschillende disciplines vanuit de eigen processen kunnen opleveren. Voor de netcentrische
werkwijze is het van belang om afspraken te maken over wie welke informatie oplevert en waar
en op welke wijze deze informatie gedeeld wordt t.b.v. de processen van de hoofdstructuur.
Resultaat: doorontwikkelde werkwijze per mono discipline, waarmee de juiste informatie wordt
gedeeld in het LCMS en vervolgens een kwalitatief goed totaalbeeld kan worden opgesteld.
1.3
Formats LCMS
Voor een overzichtelijk informatiebeeld in het LCMS kan met formats/ tabellen gewerkt worden.
Hierdoor wordt informatie geordend weergegeven en wordt gestreefd naar een eenduidige
invulling van het LCMS. Op basis van gedefinieerde informatieproducten kan hier invulling aan
gegeven worden. Dit is een landelijk traject, via het Landelijke Netwerk Netcentrische Werkwijze.
Resultaat: het gebruik van landelijk ontwikkelde formats in het LCMS, waarmee een overzichtelijk
beeld ontstaat.
1.4
Visie omgang vertrouwelijke informatie
In het verleden zijn meerdere malen problemen ondervonden met het (niet) delen van gevoelige
informatie in het LCMS door disciplines van de VRHM en externe crisispartners. Naar aanleiding
hiervan is een aanvang gemaakt met het opstellen van een (regionale) visie hierover. In 2014 zal
deze visie verder ontwikkeld en daar waar mogelijk geïmplementeerd worden. Rond dit thema
wordt ook een landelijk traject opgestart.
Resultaat: set van afspraken/ werkwijze, waarmee vertrouwelijke informatie op de juiste wijze,
het juiste moment en met de juiste functionarissen wordt gedeeld.
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1.5
Handreiking ketenpartners
In het Landelijk Netwerk Netcentrische Werkwijze wordt een handreiking ‘Ketenpartners’
ontwikkeld. Namens de VRHM is een lid van de werkgroep MDNCW hierbij betrokken. Eind 2013
is een concept van deze handreiking opgeleverd. In 2014 zal de handreiking afgerond worden en
regionaal geïmplementeerd worden.
Resultaat: optimale informatiedeling tussen de veiligheidsregio en (keten)partners in
crisisbeheersing op basis van het landelijk ontwikkelde beleid.
1.6
Kennisvorming
Bij de doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze is het nuttig om te kijken naar de
netcentrische werkwijze van de andere veiligheidsregio’s. Op deze manier kan van elkaar geleerd
worden en voorkomen worden dat wij als veiligheidsregio problemen ondervinden die een andere
veiligheidsregio al eerder heeft ondervonden. Het platform voor deze kennisdeling is het Landelijk
Netwerk Netcentrische Werkwijze, waar de VRHM in is vertegenwoordigd in de persoon van de
voorzitter van de werkgroep MDNCW.
Resultaat: input voor de doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze in de VRHM.

2.
Doorontwikkeling plotfunctie
De plotfunctie van het LCMS biedt vele mogelijkheden. Op basis van nieuwe inzichten, landelijke
ontwikkelingen en opgedane ervaringen elders in het land, wordt het gebruik van deze plotfunctie
zowel landelijk als regionaal doorontwikkeld. Vanuit deze werkgroep wordt een bijdrage geleverd
aan de landelijke ontwikkelingen en worden er onderwerpen regionaal uitgewerkt. Dit leidt tot de
volgende activiteiten:
2.1
Handboek plot (deelname landelijk)
In het Landelijk Netwerk Netcentrische Werkwijze wordt het gebruik van de plotfunctie
doorontwikkeld. Uiteindelijk zal dit leiden tot één of meerdere handboeken. Leden van de
werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’ van de VRHM zullen hier een bijdrage aan leveren.
Resultaat: een landelijk handboek die in onze veiligheidsregio als basis zal dienen voor de
doorontwikkeling van de plotfunctie, waarmee een kwalitatief goede plot ontstaat.
2.2
Vertaling informatieproducten naar plot
In het project ‘Regionaal Crisisplan VRHM’ zijn generieke informatieproducten gedefinieerd,
waarmee een goed beeld gevormd kan worden van een incident. Op basis hiervan is een voorstel
gemaakt op welke wijze deze informatieproducten vertaald kunnen worden naar een plot. In 2014
zal deze vertaling verder getest en doorontwikkeld worden.
Resultaat: een eenduidige totstandkoming van een plot.
3.
Opleiden, trainen en oefenen
Na de implementatie van het LCMS in de veiligheidsregio Hollands Midden, heeft het opleidingstrainings- en oefentraject specifiek in het kader van LCMS enige tijd stil gelegen. Dit mede in
afwachting van een nieuwe versie: LCMS 2.0. Nu deze versie er niet komt, dient toch vorm
gegeven te worden aan opleidingen, trainingen en oefeningen in het gebruik van LCMS en de
rollen die vorm en inhoud geven aan de netcentrische werkwijze. Dit leidt tot de volgende
activiteiten:
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3.1
Behoefte stellen richting MDOTO
De werkgroep MDNCW heeft de ambitie een behoeftestellende rol te gaan spelen richting
MDOTO en zich hierbij actiever te gaan opstellen. Dit zal tot uitdrukking komen in de
betrokkenheid van de werkgroep MDNCW bij het formuleren van oefendoelen, -scenario’s en dilemma’s, maar ook bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen, oefeningen en
verdiepingscursussen op het gebied van de netcentrische werkwijze. MDNCW levert hiermee
input voor oefeningen trainingen, die vervolgens door MDOTO worden georganiseerd.
Resultaat: kwalitatief goede OTO-activiteiten die aansluiten bij de behoeften van de IMfunctionarissen op basis van landelijk ontwikkelde inzichten.
3.2
Monitoren/ evalueren oefeningen op gebied van IM
De werkgroep MDNCW wil bij de uitvoering en evaluatie van oefeningen een nadrukkelijkere rol
spelen. In het verleden werd de netcentrische werkwijze tijdens oefeningen (te) beperkt
geëvalueerd. Door een nadrukkelijkere rol hierin te spelen, wil de werkgroep tijdens oefeningen
inventariseren op welke onderwerpen het netcentrisch werken goed gaat en op welke
onderwerpen het doorontwikkeld moet worden. E.e.a. zal plaatsvinden in zeer nauwe
samenwerking met MDOTO, waarbij eveneens gekeken gaat worden op welke wijze hier het
beste uitvoering aan gegeven kan worden.
Resultaat: op basis van het monitoren kan bepaald worden hoe (het toepassen van) de
netcentrische werkwijze verbeterd kan worden.
3.3
Doorontwikkeling competentieprofielen
Voor een aantal IM-rollen in de hoofdstructuur bestaan landelijk vastgestelde
competentieprofielen. Binnen de VRHM zijn er diverse rollen waar geen landelijke
competentieprofielen bestaan. Hiervoor zijn in het verleden regionale profielen opgesteld. Op
basis van de landelijke doorontwikkeling van het proces IM zal gestart worden met het aanpassen
van deze competentieprofielen.
Resultaat: competentieprofielen waarmee personen met de juiste competenties geworven
kunnen worden.
4.
Beheer en onderhoud piketgroepen
Het beheer van de verschillende IM-piketgroepen in de verschillende organisatieonderdelen van
de crisisorganisatie is bij meerdere personen/ afdelingen/ organisaties belegd. De werkgroep
MDNCW heeft de ambitie om meer eenduidigheid in dit piketbeheer te creëren. Hierbij gaat het
met name om de organisatorische en inhoudelijke aspecten van het piketbeheer. Elke organisatie
blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer van de ‘eigen’ piketten.
4.1
Visievorming beheer en onderhoud piketgroepen
Voor het creëren van meer eenduidigheid in het piketbeheer wordt gestart met het vormen van
een visie over de organisatorische en inhoudelijke aspecten van piketbeheer. Hierbij wordt o.a.
ook gekeken hoe functionarissen meer betrokken kunnen worden, door bijvoorbeeld het
organiseren van (gezamenlijke) bijeenkomsten.
Resultaat: kwalitatief goed piketbeheer, waarmee functionarissen meer betrokken worden bij de
organisatie en relevante ontwikkelingen.
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Beschikbare capaciteit
Voor de uitvoering van het werkplan van de werkgroep Netcentrisch Werken is de volgende
capaciteit beschikbaar
Discipline

Capaciteit bruto

Capaciteit beschikbaar
1
voor werkplan 2014

Planvorming Multidisciplinair

250

210

Brandweer*

100

60

GHOR

100

60

Politie

100

60

BGC/ Gemeenten**

150

110

GMK

100

60

Vitale partners

100

60

* Namens de brandweer is nog niemand vertegenwoordigd in de werkgroep
** Namens BGC/ de gemeenten zijn 2 personen vertegenwoordigd in de werkgroep.

Capaciteit per discipline voor randvoorwaardelijke zaken
Onderwerp

Capaciteit

Regulier overleg werkgroep (incl.
voorbereiding en terugkoppeling
achterban)

36 (12x3)

Advisering/ ad hoc zaken

4
Totaal

1

40

Na aftrek van de uren voor randvoorwaardelijke zaken
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A.8 e
Werkplan 2014 Multidisciplinaire Informatievoorziening (MDI),
versie 1.0 (20 december 2013)
Inleiding
Multidisciplinaire informatievoorziening is de informatievoorziening die de afzonderlijke partijen in en om de
VRHM ‘overstijgt’, omdat het relevant is voor meerdere partijen binnen en partners van de VRHM. De
werkgroep MDI houdt zich bezig met dit werkveld.
Het hoger liggende doel van MDI is: “juiste informatie op de juiste plaats en tijd bij de juiste persoon (binnen
de VRHM)”. Om dit mogelijk te maken werkt MDI aan structurele vormen van (digitale) informatievoorziening.
In 2013 is een ‘Multidisciplinair beleidsplan informatiemanagement’ opgeleverd, deze moet nog worden
vastgesteld. Hierin worden de volgende speerpunten/ambities benoemd:
1. VRHM acteert op basis van een gedeeld beeld (actueel, betrouwbaar en contextueel) van alle
kolommen en partners.
2. Hierbij valt het onderscheid van kolommen, processen en opschalingniveaus weg: de informatie
staat centraal.
3. De relevante gegevens worden slim aan gebruikers als informatie gepresenteerd om betere
beslissingen te kunnen maken. We noemen dit informatiegestuurd optreden.
Activiteiten in 2014
In 2014 zal in samenwerking met de andere multi-werkgroepen de informatievoorziening binnen VRHM
(projectmatig) worden doorontwikkeld. (De huidige informatievoorziening (zoals in beheer bij functioneel
beheer IPM/BHM) omhelst LCMS en de website VRHM.) Hieronder worden de verschillende
activiteiten/projecten genoemd, met een relatie naar de speerpunten uit het beleidsplan.
Onderwerp:

Doelstelling:

Klantwerkgroep:

Gedeeld

Centrale

beeld:

informatie:

Informatiegestuurd
optreden:

1.

Afronden MDI /

Opstellen architectuur om

VRHM informatie-

inhoudelijke sturing te geven

architectuur

aan de ontwikkeling van de
multi-informatievoorziening in
lijn met het beleid. Hieronder
valt ook de relatie met de
VERA en daarmee de NORA.

2.

Multi

Registreren van de

vakbekwaamheids-

vakbekwaamheid van multi-

registratie in AG5

functionarissen. Hierin zal ook

(evt. inclusief

worden gekeken naar de

gemeenten)

mogelijkheden en kosten van

MDOTO

x

x

het gebruik van AG5 voor de
gemeentelijke kolom.
3.

Vooronderzoek

Inzicht in de gewenste multi

MDRB &

risicobeheersings-

samenwerking op het gebied

Evenementen

coordinatiepunt en

van risicobeheersing

multisamenwerking

(evenementen en bebouwde

x

Agendapunt A.8 e AB VRHM 27-03-2014

4.

advisering

omgeving).

Vooronderzoek

Inzicht in de gewenste

MDRB &

evenementenloket

ondersteuning van het

Evenementen

x

evenementenloket en afweging
of de ‘evenementenassistent’
of andere oplossingen hierin
voorzien.
5.

Vooronderzoek

Inzicht in de mogelijkheden en

MDRB,

gedeeld geografisch

aanbevelingen tot het

MDOP,

beeld (koude en

verbeteren van het delen van

MDNCW

warme fase): risico’s

geografische informatie

en plannen op de

eventueel met een centrale

kaart (Q2)

geo-voorziening.

x

x

x

x

x

x

Op basis van producten uit
MDNCW.
6.

Showcase multi geo-

Inzicht verkrijgen in de

MDOTO,

evenementinformatie

mogelijkheden en huidige

MDRB,

i.s.m. andere

knelpunten met betrekking tot

MDOP,

werkgroepen tijdens

‘gedeeld beeld’ en

MDNCW

Leids Ontzet, 3

‘informatiegestuurd optreden’.

oktober
7.

Sharepoint pilot met

Inrichten / aanpassen van een

Alle

x

de werkgroepen

samenwerkingsomgeving in

werkgroepen

Sharepoint.
8.

Hoog water (het

Meedraaien in het project

vervolg)

‘hoog water’ met als doel

ntb

x

MDOP

x

MDOP

x

MDNCW

x

x

verbeterde informatiepositie bij
crises met water.
Bijdrage in werkplan van de andere werkgroepen:
9.

(11) Convenanten /

Meedraaien in gesprekken met

partnerschappen:

partners bij het verkennen van

Waterschappen (Q1)

de mogelijkheden tot
verbeterde samenwerking en
informatieuitwisseling. Hoe
kunnen we het WCMS van de
waterschappen inzien binnen
LCMS?

10.

Idem voor

Meedraaien in gesprekken met

Rijkswaterstaat (Q2)

partners bij het verkennen van
de mogelijkheden tot
verbeterde samenwerking en
informatieuitwisseling.

11.

(1.4) Visie omgang

Meewerken bij het opstellen

vertrouwelijke

van een visie mbt omgang met

informatie

vertrouwelijke informatie.
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12.

(2.2) Vertaling

Meewerken bij het opstellen

informatieproducten

van informatieproducten naar

naar plot

plot.

MDNCW

x

Planning en capaciteitsvraag 2014:
MDI:
Nr

Activiteiten van MDI in 2014:

BHM

GHOR

GMK

Politie

Gemeen

Q1

Q2

Q3

Q4

?

ten (via
BGC)
1.
2.
3.

Afronden MDI / VRHM informatiearchitectuur
Multi vakbekwaamheidsregistratie in AG5
Vooronderzoek risicobeheersingscoordinatiepunt en

20

20

20

20

20

X

240 *

-

-

-

-

?

?

80

50

-

50

50

X

X

80

50

-

50

50

100

100

50

50

50

X

X

100

50

50

50

50

X

X

X

160 *

70

20

20

20

?

?

?

?

120

-

-

-

-

?

?

?

?

5

5

5

5

5

X

5

5

5

5

5

-

0

-

-

-

X

-

0

-

-

-

X

910

350

150

250

250

multisamenwerking advisering
4.
5.

Vooronderzoek evenementenloket
Vooronderzoek gedeeld geografisch beeld (koude en warme

X

fase): risico’s en plannen op de kaart (Q2)
6.

Showcase multi geo-evenementinformatie i.s.m. andere
werkgroepen tijdens Leids Ontzet, 3 oktober

7.
8.

Sharepoint pilot met de werkgroepen
Hoog water (het vervolg)

X

Bijdrage in werkplan van de andere werkgroepen:
9.
10.
11.
12.

(11) Convenanten / partnerschappen: Waterschappen (Q1)
Idem voor Rijkswaterstaat (Q2)
(1.4) Visie omgang vertrouwelijke informatie **
(2.2) Vertaling informatieproducten naar plot **

Totaal:

X
X

* Dit betreft projecten die al in het informatieplan 2014 van IPM/BHM staan. Deze uren zijn gepland voor
projectleiding, maar ook uren voor functioneel beheer (beiden vanuit BHM).
** Dit betreft inzet van Remco Verstoep, die zowel plaatsheeft in MDI als MDNCW. Deze uren zijn al gepland
in het plan van MDNCW.
Het aantal genoemde uren is een globale inschatting.
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Hieronder wordt in een matrix getoond hoe de activiteiten in 2014 bijdragen aan de actiepunten uit het
regionaal beleidsplan.
MDI
2014:

Actiepunt uit regionaal beleidsplan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Afronden MDI / VRHM informatiearchitectuur
2 Multi vakbekwaamheidsregistratie in AG5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vooronderzoek risicobeheersingscoordinatiepunt
3 en advisering
4 Vooronderzoek evenementenloket
5 Vooronderzoek gedeeld geografisch beeld

x x
x x
x x x

6 Showcase multi geo-evenementinformatie

x

7 Sharepoint pilot met de werkgroepen

x

8 Hoog water (het vervolg)

x

x x x

x

(11) Convenanten / partnerschappen:
9 Waterschappen (Q1)

x

10 Idem voor Rijkswaterstaat (Q2)

x

11

x

(1.4) Visie omgang vertrouwelijke informatie **

12 (2.2) Vertaling informatieproducten naar plot **

x
x

Bijlage 1: Actiepunten uit beleidsplan VRHM 1
Bedrijfsvoering (juiste moment bij de juiste personen)
1. Kolommen voeren netcentrisch werken door in alle relevante processen.
Netcentrisch werken is een vast onderdeel binnen opleiden, trainen en oefenen.
2. De VRHM geeft invulling aan de (piket)functies voor informatiemanagement zoals voorgesteld in de
Blauwdruk bedrijfsvoering informatiemanagement.
3. Ten behoeve van de doorontwikkeling opstellen multidisciplinair beleidsplan informatiemanagement
gericht op het opzetten van een structuur, het maken van werkafspraken en het beschikbaar maken van
middelen en verbinding tussen de reguliere en crisisorganisatie.
Informatievoorziening (juiste informatie)
4. Kolommen werken processen crisisplan uit volgens Ordeningsmethodiek Processen tot een benodigd
niveau.
5. Kolommen voeren IASV als referentiekader door binnen bedrijfsvoering, beleid en beschrijving van
informatieproducten.
6. Kolommen definiëren informatiebehoefte per proces (en de daarbij betrokken functionarissen) van het
crisisplan.
7. Kolommen maken inzichtelijk welke informatie binnen de discipline zelf beschikbaar is en welke
informatie men van andere partijen (binnen en buiten de keten) nodig heeft.
8. Kolommen definiëren de betekenis die aan informatieproducten wordt toegekend.
9. Kolommen implementeren en hanteren vastgestelde informatieproducten binnen de crisisorganisatie.
10. De benodigde informatieproducten voor de gekozen risico’s uit het risicoprofiel realiseren.
ICT (juiste wijze)
11. Kolommen sluiten aan op landelijke basisregistraties zoals GBA, BAG, nieuw handelsregister, etc. en
sluiten aan bij de landelijke werkwijze.
1

http://www.vrhm.nl/index.php/documenten/doc_download/1392-abvr11-0623-a-12-bijlage-1-concept-beleidsplan-vrhmversie-0-7
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12. Standaard uitwisselingsformatten en de NORA worden zoveel mogelijk doorgevoerd in bestaande
applicaties en als standaard eis opgenomen bij nieuwe applicaties.
13. Kolommen gaan zoveel mogelijk gebruik maken van landelijke applicaties, databases en voorzieningen,
waaronder: LCMS 2.0, DBK, GHOR4all, NL alert en NCV.
14. Benodigde (landelijke) geografische informatiesystemen die aansluiten bij LCMS worden door de
kolommen in gebruik genomen.
Faciliteiten
15. VRHM organiseert fallback faciliteiten voor het Commando Plaats Incident (CoPI).
16. VRHM organiseert fallback faciliteiten en een uitwijklocatie voor het Regionaal Coördinatiecentrum
(RCC).
17. Gemeenten organiseren fallback faciliteiten en een uitwijklocatie voor hun Beleidsteam (BT).
18. VRHM organiseert fallback faciliteiten en een uitwijklocatie voor de GMK.
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A.8 f

Werkplan 2014
Werkgroep Multidisciplinaire Communicatie, versie 0.3 (14 januari 2014)
Op basis van het regionaal beleidsplan, het werkplan werkgroep multidisciplinaire communicatie
1
(MDCom) van 2013, het concept-werkplan Oranje Kolom 2014 en het in het Algemeen Bestuur
van 11 november 2013 goedgekeurde plan van aanpak professionaliseren crisiscommunicatie is
dit werkplan 2014 opgesteld. Ook is input gevraagd bij de andere multi-werkgroepen binnen de
VRHM.
Het werkplan staat in 2014 vooral in het teken van de professionalisering van zowel risico- als
crisiscommunicatie. Voor crisiscommunicatie is het genoemde plan van aanpak leidend. Voor
risicocommunicatie wordt gekeken naar de mogelijkheid in te spelen op trends en ontwikkelingen
(zoals zelfredzaamheid/eigen verantwoordelijkheid).
In dit werkplan is vanaf dit jaar het onderwerp corporate communicatie niet meer opgenomen. Dit
onderdeel is terug te vinden in het werkplan van het team communicatie binnen de VRHM/BHM.
De planning voor de werkgroep MDCom ziet er voor 2014 er als volgt uit:
Nr

Onderwerp
Project
leider/
voorzitter

1

Capaciteit
2
Onderst Expert

Planning
Q1

Q2

Q3

Q4

Risicocommunicatie

1.1

Campagne uitval nutsvoorziening

30

5*4

1.2

Campagne hoogwater/overstroming

30

5*4

1.3

Database risicocommunicatieproducten

60

1.4

Bijeenkomsten deelwerkgroep
risicocommunicatie

40

1.5

Landelijke bijeenkomsten/ontwikkelingen

40

1.6

Ad hoc/overig

60

5*4

Totaal risicocommunicatie

260

150

x
x
x

5*16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

410

1

Op het gebied van crisiscommunicatie wordt dit werkplan uitgevoerd onder de vleugels van het werkplan
2014 Oranje Kolom. Crisiscommunicatie is in het RCP op dit moment ondergebracht bij het deelproces
bevolkingszorg. Om die reden is het hoofd BGC voorzitter van de werkgroep communicatie.
2
Dit betreft de leden van de werkgroep communicatie of de deelwerkgroep risicocommunicatie, afkomstig
van VRHM, GHOR, brandweer, politie en gemeenten.
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2
2.1

2.2

Crisiscommunicatie
Piketcoördinatie
-

Coördinatie, borging en beheer
piketgroepen en pool

-

Vastleggen vakbekwaamheid
crisiscommunicatiemedewerkers

-

Evaluatie 4 harde piketfuncties
communicatie

-

Werving en selectie pools

400

100

x

x

40

x

x

40

x

x

x

x

x

x

Opleiden/trainen/oefenen
-

Opleidingsbehoefte crisiscommunicatie
uitwerken/herzien

-

Deelname aan ontwikkeling oefening

40

2.3

Voorstel beleid social media

10

x

2.4

Voorstel ontwikkeling/implementatie NL
Alert binnen VRHM

20

x

2.5

Voorstel benutten nieuwe
communicatietechnologie

40

2.6

onderhouden netwerk
communicatieadviseurs externe partners

40

2.7

Organiseren platform (2x per jaar)

40

30

2.8

Implementatiebegeleiding traject
professionaliseren

20

60

3.

Ondersteuning projecten/multiwerkgroepen

3.1

Werkgroep voorbereiding jaarwisseling

20

20

3.2

Kennismaking nieuwe raadsleden met
VRHM

20

x

3.3

Werkgroep netcentrisch werken

40

3.4

Ontwikkeling bevolkingszorg

50

40

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2
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3.5

Werkgroep
MDOP/MDOTO//MDI/risicobeheersing

PM

3.6

Algemeen advies

20

3.7

Deelname werkgroep Communicatie VRHM
Totaal aantal uren per jaar

x

x

x

8*40
630

780

1410

TOTAAL benodigd risico- en crisiscommunicatie: 410 + 1410 + PM = 1820 + PM
Toelichting per onderwerp:
1. Risicocommunicatie
Met risicocommunicatie wordt in 2014 een omslag gemaakt van mensen adviseren zich voor te
bereiden op mogelijke risico’s, naar hen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. De
campagnes in 2014 zijn gericht op deze nieuwe insteek. De campagnes en andere
communicatiemiddelen die voor risicocommunicatie van belang zijn, staan op het besloten
domein van de website VRHM. In 2014 worden dit in een ‘database’ op het open deel van de
website geplaatst. Er wordt aangesloten op gebeurtenissen (extreem weer, natuurbranden e.d.) in
de actualiteit en uiteraard op het risicoprofiel.
2. crisiscommunicatie
In het plan zijn de uren voor de piketcoördinator opgenomen met daarin een toelichting op de
werkzaamheden. Daarnaast vergt de tweede fase van het professionaliseringstraject regionale
crisiscommunicatie in 2014 nog een extra inspanning voor de borging van het de regionale
organisatie en het scherp maken van de incidentele en structurele opleidingsbehoefte. Dit wordt
vertaald in het opleidingsaanbod dat de mono (gemeentelijke)-werkgroep Opleiden, trainen,
Oefenen jaarlijks aanbiedt.
Het platform is een structurele activiteit, waar het te vormen netwerk van communicatieadviseurs
van externe partners in opgenomen gaat worden.
3. ondersteuning projecten/multi-werkgroepen
De benodigde behoefte aan ondersteuning door communicatie-experts vanuit verschillende multiwerkgroepen zal lopende het jaar expliciet worden. Bij sommige werkgroepen wordt regelmatig
aangehaakt bij de vergaderingen (bv MDOP/netcentrisch werken). Voor alle werkgroepen geldt
dat voor de ondersteuning vanuit communicatie bij projecten een beperkt urenbudget beschikbaar
is (140 uren totaal). Voor vragen daarbuiten is een PM opgenomen.
Het is van belang de behoefte op dit punt zo snel mogelijk scherp te krijgen. De voorzitters van de
werkgroepen zijn hierover benaderd.
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x

Beschikbare capaciteit
Voor de uitvoering van het werkplan communicatie is de volgende capaciteit beschikbaar:
Discipline

Capaciteit bruto

Communicatie multidisciplinair
(wordt geleverd door brandweer)

600

Brandweer Mono

80 + 50

GHOR

370 + 80

Politie

80

BGC/ Gemeenten

100 (Vz wg)

3

400 (piketcoörd.)
200 + PM* (gemeenten)
(Vitale) partners

PM*

totaal

1960 + PM*

*: De feitelijke uren onder PM hangen in belangrijke mate af van de projecten waarbij inbreng vanuit de
expertise van gemeenten/partners noodzakelijk is. Deelname aan projecten komt voort uit andere
multidisciplinaire werkgroepen of HO/VD.

Minimale capaciteit per deelnemer voor deelname werkgroep communicatie
Onderwerp

Capaciteit

Regulier overleg werkgroep (incl.
voorbereiding en terugkoppeling achterban)

8x3

Advisering/ ad hoc zaken

8

Deelname platformbijeenkomsten

8

Totaal

40

3

Secretariële ondersteuning van de werkgroep communicatie wordt verzorgd door de administratief
medewerker afdeling planvorming BHM
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A.9

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Actualisatie Regionaal
Risicoprofiel 2013
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

J.Smit (BHM)

Datum:

27 maart 2014

A.9

Bijlage(n):

1

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
De Multidisciplinaire Werkgroep Risicobeheersing (MDRB) verzorgt, conform het werkplan MDRB
2013, de jaarlijkse actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel. Iedere vier jaar dient het
Regionaal Risicoprofiel opnieuw vastgesteld te worden. Deze notitie is de uitwerking van de
eerste actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel. In deze actualisatie zijn verschillende
ontwikkelingen bezien. Deze worden hieronder toegelicht. De belangrijkste conclusie is dat het
Regionaal Risicoprofiel wordt aangevuld met een overzicht van BRZO-bedrijven in de regio.
Het Regionaal Risicoprofiel is belegd bij MDRB. MDRB was in 2012 nog volop in oprichting, mede
hierdoor is het risicoprofiel in 2012 niet geactualiseerd. Deze actualisatie is de eerste actualisatie
van het Regionaal Risicoprofiel. In 2014 wordt gestart met de volledige herziening van het
Regionaal Risicoprofiel, als eerste stap van de nieuwe beleidscyclus risicoprofiel-beleidsplancrisisplan. Volgend jaar zal het risicoprofiel dus niet worden geactualiseerd, maar opnieuw
worden herzien en, na consultatie van de gemeenteraden, geheel opnieuw worden vastgesteld.
Achtergrond
Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele
soorten veiligheidsrisico’s. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme,
maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een continue
bedreiging van de vitale belangen van de samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te
kunnen bieden, moeten overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger nauw samenwerken.
Elke regio herbergt specifieke risico’s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar
partners nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s
te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de
aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s
voor te bereiden. Ook biedt het een basis voor de risicocommunicatie naar de burgers.
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio
aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie
omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich
daardoor kunnen voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader
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beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van de
veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en
crisisbeheersing.
Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden het
Regionaal risicoprofiel (samen met het beleidsplan en crisisplan) vastgesteld. Het Regionaal
risicoprofiel dient iedere vier jaar ten behoeve van het beleidsplan volledig te worden herzien en
opnieuw vastgesteld. Daarnaast dient het risicoprofiel jaarlijks te worden geactualiseerd op basis
van artikel 15 van de Wet veiligheidsregio’s en de beslisnotitie Borging risicoprofiel (d.d. 4 januari
2012). Deze notitie behelst de actualisatie.
Voor de actualisatie zijn drie belangrijke bronnen te onderscheiden die van invloed zijn op de
actualisatie, te weten de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), de rapportage ‘Staat van de
rampenbestrijding’ van Inspectie VenJ (voorheen IOOV) en de beslisnotitie Borging risicoprofiel
(d.d. 4 januari 2012). Aanvullend hierop is aan de multidisciplinaire werkgroepen binnen VRHM
gevraagd of er ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op het regionaal risicoprofiel.
Wet veiligheidsregio’s
In artikel 15 lid 5 van de Wvr staat dat het risicoprofiel jaarlijks wordt meegenomen in overleg met
de partners:
Art 15, lid 5 Wvr:
Het bestuur van de veiligheidsregio nodigt ten minste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen
en crises in de regio betrokken partijen uit voor een gezamenlijk overleg over de risico’s in de
regio.
In de notitie ‘Partnerschappen en convenanten VRHM’ (versie 4 april 2012) is dit artikel mede als
uitgangspunt genomen en is omschreven dat VRHM eenmaal per jaar een netwerkbijeenkomst
organiseert. Hierbij dient het regionaal risicoprofiel mede als input voor deze bijeenkomst. De
resultaten van de bijeenkomst kunnen gebruikt worden voor de actualisatie van het regionaal
risicoprofiel. Eind mei heeft een op provinciaal niveau georganiseerde bijeenkomst
plaatsgevonden met onder andere hoogwater als een van de thema’s. Daarnaast vinden
netwerkbijeenkomsten plaats rondom de hoofdstructuuroefeningen, ook deze zijn
risicogerelateerd. Daarvan vinden er 4 per jaar plaats.
Conclusie:
Het regionaal risicoprofiel is input voor de netwerkbijeenkomsten. Op dit moment zijn geen
aanpassingen van het regionaal risicoprofiel vereist.
Staat van de rampenbestrijding
De Staat van de Rampenbestrijding geeft voor Hollands Midden een regiobeeld. Het regiobeeld
maakt duidelijk of de operationele prestaties van de VRHM, zoals o.a. getoetst in de systeemtest
Paperclip, verbeterd zijn sinds de systeemtest RADAR (2009). Bij de conclusies staat in het
regiobeeld Hollands Midden omschreven: ‘In het risicoprofiel is nog geen overzicht van risicovolle
situaties binnen de veiligheidsregio opgenomen die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden.’.
Bij de aanbevelingen staat: ’Vul het risicoprofiel aan met het overzicht van risicovolle situaties.’. In
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het regionaal risicoprofiel wordt voor een overzicht van risicovolle situaties verwezen naar de
risicokaart. Dit is omdat veel risicovolle situaties niet eenvoudig als adreslijst op te nemen zijn
(zoals griep). Verder is niet gekozen voor het toevoegen van een lijst van alle kwetsbare objecten,
omdat de veiligheidsregio zich gezien de veelheid hiervan niet specifiek kan voorbereiden op
ieder individueel object. De veiligheidsregio bereidt zich generiek voor op deze objecten, zodat
ongeacht de locatie van het object, de veiligheidsregio adequaat kan handelen. Voor wat betreft
de risicoveroorzakende objecten, waar de veiligheidsregio zich specifiek op voorbereid, wordt een
lijst toegevoegd van BRZO-bedrijven als bijlage bij het regionaal risicoprofiel.
Verder geeft het regiobeeld aan dat landsgrensoverschrijdende risico’s niet zijn benoemd (het
regiobeeld geeft hier geen aanbevelingen voor). De landsgrensoverschrijdende risico’s zijn niet
benoemd omdat Hollands Midden niet grenst aan andere landen. Hierdoor kent Hollands Midden
geen risico’s vanuit het buitenland die alléén voor Hollands Midden van toepassing zijn. Risico’s
vanuit andere landen die van toepassing zijn op meerdere veiligheidsregio’s worden
meegenomen in de Nationale Risicobeoordeling (het landelijke risicoprofiel). Hollands Midden
grenst daarnaast aan de Noordzee. Risico’s vanuit de Noordzee zijn meegenomen bij de thema’s
‘Overstromingen (dijkring 14)’ en ‘Ongevallen op of onder water’.
Tot slot wordt in het regiobeeld aangegeven dat voor het samenwerkingsverband tussen de vier
veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland alle grensoverschrijdende risico’s (scenario’s)
worden beoordeeld. Dit project is inmiddels afgerond. Uit dit project is gebleken dat generieke
maatregelen (inclusief de lopende uitwerking van het convenant bovenregionale samenwerking)
voldoende zijn voor het managen van bovenregionale risico’s. De generieke maatregelen zijn
gericht op het bieden van bestuurlijke handelingsperspectieven om voorbereid te zijn op mogelijke
situaties. De uitkomsten van dit project geven geen aanleiding tot het aanpassen van het
regionaal risicoprofiel.
Voor de aangrenzende regio’s buiten de provincie Zuid-Holland is een dergelijk project nog niet
gestart. Dit wordt volgend jaar opgepakt door de werkgroep MDRB en mogelijke uitkomsten
worden volgend jaar meegenomen in de actualisatie van het regionaal risicoprofiel.
Conclusie:
Een lijst van BRZO-bedrijven wordt als bijlage toegevoegd aan het regionaal risicoprofiel. Verder
is er op dit moment geen aanleiding voor het aanpassen van het regionaal risicoprofiel.
Beslisnotitie Borging risicoprofiel
De beslisnotitie Borging risicoprofiel (d.d. 4 januari 2012) is mede de basis voor de actualisatie.
Hierin staat ook omschreven dat jaarlijks toekomstige ontwikkelingen in de gaten worden
gehouden om te bezien of deze van invloed zijn op het regionaal risicoprofiel en of de scenario’s
nog actueel zijn. Hiervoor is contact opgenomen met de multidisciplinaire werkgroepen binnen
VRHM. Hieruit is gebleken dat er geen ontwikkelingen zijn die aanleiding geven voor het
aanpassen van het regionaal risicoprofiel. Verder is de andere werkgroepen gevraagd om input te
leveren voor een analyse van de (beleidsmatige) doorwerking van de risico’s uit het regionaal
risicoprofiel. Hiervoor is conform het werkplan MDRB een apart project gestart. Dit valt buiten de
actualisatie van het regionaal risicoprofiel, maar zal voor volgend jaar mogelijk van invloed zijn
voor de actualisatie.
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Conclusie:
Nieuwe ontwikkelingen bieden geen aanleiding tot het aanpassen van het regionaal risicoprofiel.
Multidisciplinaire werkgroepen
Aan de multidisciplinaire werkgroepen is gevraagd of er binnen hun vakgebied ontwikkelingen zijn
die mogelijk van invloed zijn op het regionaal risicoprofiel, en derhalve meegenomen dienen te
worden bij deze actualisatie. Hieruit is het thema ‘cyberaanvallen’ naar voren gekomen.
Cyberaanvallen en –verstoringen overschrijden in een oogwenk landsgrenzen, culturele en
juridische stelsels. Vaak is onduidelijk welke rechtsmacht van toepassing is en is het onzeker of
het recht altijd effectief tot uitvoering kan worden gebracht. Het kabinet wil dat het gemakkelijker
wordt om ook tegen misbruik in de digitale wereld op te treden, waar die ook vandaan komt.
Hiervoor worden diverse initiatieven ontplooid, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum
(NCSC). Verder wordt dit meegenomen in de Nationale Risicobeoordeling (het landelijke
risicoprofiel). Gezien het landelijke (en internationale) karakter van deze problematiek wordt dit
niet opgenomen in het regionaal risicoprofiel. Domino effecten, zoals verstoring telecommunicatie
en ICT, zijn reeds opgenomen in het regionaal risicoprofiel.
Verder zijn ontwikkelingen gaande binnen de regio, zoals de ontwikkeling van de Rijnlandroute en
uitbreiding van de A4 (verdiepte ligging). De mogelijke risico’s die deze ontwikkelingen met zich
mee brengen zijn reeds beschouwd binnen het regionaal risicoprofiel. Deze zijn meegenomen bij
thema’s zoals ‘Incidenten in tunnels’ en ‘Transport van gevaarlijke stoffen’. De genoemde
ontwikkelingen geven op dit moment geen aanleiding om het regionaal risicoprofiel aan te
passen.
Conclusie:
Vanuit de multidisciplinaire werkgroepen zijn geen ontwikkelingen genoemd die aanleiding geven
tot het aanpassen van het regionaal risicoprofiel.

3. Implementatie en communicatie
In de nieuwsbrief van de veiligheidsregio wordt een stukje opgenomen over de actualisatie van
het regionaal risicoprofiel. De werkgroep MDRB borgt de actualisatie van het regionaal
risicoprofiel en houdt in de gaten of nog openstaande acties vanuit deze notitie worden opgevolgd
(deze worden opgenomen in de actielijst MDRB en het werkplan MDRB).

4. Bijlagen
- Overzicht BRZO-bedrijven (d.d. maart 2013)

5. Historie besluitvorming
a. Dagelijks Bestuur 30 januari 2014: ingestemd met actualisatie 2013;
b. Veiligheidsdirectie 16 december 2013: actualisatie 2013 besproken;
c. Hoofdenoverleg 4 november 2013: actualisatie 2013 besproken.
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Overzicht BRZO-bedrijven met bijzonderheden
Bedrijf en locatie

Bevoegd Gezag
Wet Milieu

PBZO
/ VR

Omschrijving

Bedrijfsbrandweer
aanwijzing/afwijzing

Akzo Nobel

Provincie

VR

Productie van verf met behulp van brandbare
vloeistoffen.
Opslag brandbare vloeistoffen in
tanks/terpen/IBC’s/vaten. Blusinstallatie met risico
hulpverleningsdiensten: CO2 blusgasinstallatie met
verdringing zuurstof buiten gebouwen.
Plattegronden bij bedrijfsbrandweer.

Gemeente,
gemandateerd aan
Omgevingsdienst

VR

Opslag vloeibare vetten in grote opslagtanks. Opslag in
verwarmde toestand (ca. 50 graden), vetten stollen na
vrijkomen. Vooral milieugevaar bij vrijkomen vetten.

Bedrijf heeft veel
preventieve en repressieve
voorzieningen. Nader
onderzoek naar mogelijke
aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen is
noodzakelijk.
Op basis van scenario’s is
aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen niet
waarschijnlijk.

Gemeente,
gemandateerd aan
Omgevingsdienst

PBZO

Gemeente Katwijk
vergunningverlener

PBZO

Gemeente,

PBZO

Opslag van diverse gevaarlijke stoffen: brandbaar, giftig,
corrosief.
Blusinstallatie: Hi-ex schuimblusinstallatie. Gescheiden
opslag van gevaarlijke stoffen. In expeditieruimte mogen
allerlei gevaarlijke stoffen tijdelijk worden opgeslagen.
Bij brand uiterst voorzichtig zijn, controleren of
blusinstallatie een blussing heeft uitgevoerd.
Binnenaanval indien mogelijk en noodzakelijk, grote
inzetdiepte, onoverzichtelijke ruimten.
IB is geïnformeerd en er is een afspraak op locatie in
GMS.
Opslag brandbare en giftige stoffen.
Productie van grondstoffen en werkzame stoffen voor
medicijnen. Bulkopslag in ondergrondse tanks. Opslag
van diverse gevaarlijke stoffen in IBC’s/vaten. Productie
in installaties van ca. 2000 liter, temperaturen van 100
graden of meer in installaties.
Blusinstallatie: schuimblusinstallatie.
Opslag en overslag van diverse gevaarlijke stoffen.

Rijksstraatweg 31,
2171 AJ
Sassenheim

Dekker
Tankopslag
IJsseldijk West 66,
2935 AR
Ouderkerk aan
den IJssel
Diechemco
Containerweg 6,
2742 RA
Waddinxveen

Katwijk Chemie
Snijderstraat 6,
2222 BA Katwijk
Zuid Holland

Helm Chemicals

Vergunningverlening /
installaties
brandveiligheid
PGS 15

Op basis van scenario’s is
aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen niet
waarschijnlijk.

PGS 15, 4 grote hallen
met opslag gevaarlijke
stoffen

Op basis van scenario’s is
aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen niet
waarschijnlijk.

PGS 15, extra
schuiminstallatie in
productiehal

Op basis van scenario’s is

PGS 15
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Hoorn 75, 2404
HH Alphen aan
den Rijn
Biesterfeld
Eikenlaan 20,
2404 BR Alphen
aan den Rijn

gemandateerd aan
Omgevingsdienst

Gemeente,
gemandateerd aan
Provincie

Brandbaar, giftig, corrosief.
Opslag in grote tanks, vaten, IBC’s.
Schuimblusinstallatie in opslaghal.
PBZO

Opslag en overslag van gevaarlijke stoffen, onder meer
brandbaar, corrosief en giftig. Opslag voornamelijk in
tanks. Afvullen van spuitbussen. Opslag van spuitbussen
in PGS opslagvoorziening. Blusinstallatie:
gasblussysteem met inert gas. Schuimblusinstallatie.

aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen niet
waarschijnlijk.
Op basis van scenario’s is
aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen niet
waarschijnlijk.

PGS 15, opslagtanks,
veel spuitbussen.
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Overzicht BRZO-bedrijven met bijzonderheden
Bedrijf en locatie

Bevoegd Gezag
Wet Milieu

PBZO
/ VR

Omschrijving

Bedrijfsbrandweer
aanwijzing/afwijzing

Draka Interfoam

Provincie

PBZO

Op basis van scenario’s is
aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen niet
waarschijnlijk.

Provincie

PBZO

Opslag diverse gevaarlijke stoffen. Opslag TDI/MDI in
grote tanks (inpandig). Blusinstallatie: CO2
gasblusinstallatie, sprinklerinstallatie. Voorzieningen voor
neutralisatie van TDI/MDI bij eventuele lekkage
aanwezig.
Productie van schuim voor matrassen. Opslag van
geschuimd halffabricaat.
Ammoniak in koelinstallatie, ca. 120 ton. Leidingen met
ammoniak in leidingbrug over terrein. Opslagtanks voor
Ammoniak. Opslag van CO2.
Maatregelen: onder meer automatische sprinkler rondom
ammoniakopslagtanks, inbloksystemen, detectie,
noodorganisatie.

Gemeente,
gemandateerd aan
Omgevingsdienst

PBZO

Opslag brandbare gassen in tanks, onder meer propaan,
butaan. Opslag zuurstof in tank. Opslag gasflessen in
open opslag. Vulpunt voor gasflessen.
Bij brand voorzichtig benaderen / verkennen.

Gemeente,
gemandateerd aan
Omgevingsdienst

PBZO

Opslag diesel in tanks. Ca. 4 miljoen liter diesel.
Aansluitpunt koelwater voor tanks buiten de inrichting.

Op basis van scenario’s is
aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen niet
waarschijnlijk.
Op basis van scenario’s is
aanwijzing
bedrijfsbrandweer op
personen en middelen niet
waarschijnlijk.

Van den Endelaan
15, 2182 ES
Hillegom

Heineken
Burgemeester
Smeetsweg 1,
2382 PH
Zoeterwoude

Vis b.v.
Tweede Bloksweg
54, 2742 KK
Waddinxveen
Schouten olie
Gnephoek 4, 2401
LP Alphen aan
den Rijn

Bedrijf is beoordeeld en
afgewezen op het verplicht
hebben van een
bedrijfsbrandweer. Wel zijn
voorzieningen opgenomen
in de milieuvergunning.

Vergunningverlening /
installaties
brandveiligheid
PGS 15

Gemeente heeft
Heineken niet
aangewezen voor
bedrijfsbrandweer, wel
zijn repressieve en
technische
voorzieningen
opgenomen in
milieuvergunning.
Jaarlijkse Brzo-controle
waarbij ook eisen aan
repressieve en
technische
voorzieningen worden
gecontroleerd.
Klein bedrijf, weinig
mensen werkzaam.

Vaste repressieve
voorzieningen voor
koeling tanks. PGS 15,
PGS 29
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ARIE-bedrijven
Bedrijf
Mavom
Handelsweg 6, 2404 CD
Alphen aan den Rijn
Kluthe
Productieweg 8, 2404 CC
Alphen aan den Rijn
Wesseling transport
Anton Philipsweg 20, 2171
KX Sassenheim
Beckers
Kalkbranderstraat 2, 2222
BH Katwijk
Croda

Bevoegd gezag
Provincie

Bijzonderheden
Opslag en productie van gevaarlijke stoffen. Blusinstallatie: Hi-ex outside air schuimblusinstallatie. PGS
15

Gemeente,
gemandateerd aan
Omgevingsdienst

Opslag en productie van gevaarlijke stoffen, voornamelijk verf en aanverwante producten. PGS 15

Gemeente,
gemandateerd aan
Omgevingsdienst

Spuitbussen opslag in beperkte hoeveelheden in opslagvoorziening. PGS 15

Gemeente Katwijk
vergunningverlener

Ammoniak koelinstallatie.

Provincie

Opslag en productie van gevaarlijke stoffen, onder meer opslag methanol. Twee opslagloodsen met
gevaarlijke stoffen.
Sprinklerinstallatie als extra beveiliging, niet gecertificeerd.
PGS 15
Bedrijf heeft een eigen bedrijfsbrandweer, deze is in de milieuvergunning geborgd.

Buurtje 1, 2802 BE Gouda

Overige opslag gevaarlijke stoffen
Bedrijf
Bevoegd gezag
Avery Dennison
Provincie namens
gemeente
H.A. Lorentzweg 2, 2408 AT vergunningverlener
Alphen aan den Rijn
Avery Dennison
Gemeente,
gemandateerd aan
Omgevingsdienst
Rijndijk 86, 2394 AJ
Hazerswoude
Bentfield
Gemeente,
gemandateerd aan
Amperestraat 12, 2181 HB
Omgevingsdienst
Hillegom

Bijzonderheden
Opslag gevaarlijke stoffen. PGS 15, PGS 29

Opslag gevaarlijke stoffen, onder meer Hexaan.

PGS 15 opslag
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Afkortingenlijst
ARIE

Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Bedrijven die vallen onder de ARIE-regeling hebben veel gevaarlijke stoffen in huis, maar de effecten van een ongeval met een gevaarlijke stof blijven
binnen de poort. Dit betekent dat vooral degenen die zich op het bedrijfsterrein bevinden risico's lopen en moeten worden beschermd. Of bedrijven
onder de ARIE-regeling vallen hangt af van de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen in een afgebakende installatie en is ook
afhankelijk van de omstandigheden − installatie in een gebouw of buiten, onder druk, bij verhoogde temperatuur ed. Zo valt een bedrijf dat
bewerkingen op gevaarlijke stoffen loslaat, eerder onder de ARIE-regeling dan een bedrijf dat diezelfde gevaarlijke stoffen alleen maar in een
verpakking opslaat. Daarnaast is een installatie in een gebouw risicovoller voor werknemers dan een installatie die buiten staat. Een installatie binnen
zal daarom eerder onder de ARIE-regeling vallen.

BRZO

Besluit Risico's Zware Ongevallen '99
Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling
is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest
risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld.

GMS

Geïntegreerd Meldkamer Systeem
Het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (oftewel GMS) is een softwarepakket gemaakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en is ontwikkeld om te werken met het nieuwe communicatiesysteem C2000. Dit softwarepakket zorgt voor een naadloze
samenwerking tussen de meldkamers van de diverse hulpverleningsinstanties, én de communicatie op straat.

IB

Incidentbestrijding
IB verwijst naar de directie Incidentbestrijding van Brandweer Hollands Midden

IBC

Intermediate Bulk Container
Een Intermediate Bulk Container (IBC) is een houder voor transport en opslag van vloeistoffen en stortgoederen. De constructie van de IBC container
en de gebruikte materialen worden gekozen afhankelijk van de toepassing. Een IBC bestaat uit een metalen frame die een geblazen binnenblaas
omringt en op een pallet gemonteerd staat. Deze containers kunnen u geleverd worden met houten, metalen of kunstof pallet.

PBZO

Preventiebeleid zware ongevallen
PBZO-bedrijven vallen onder het BRZO’99, maar hoeven geen veiligheidsrapport op te stellen. Bij deze bedrijven ligt de vergunde hoeveelheid
gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden uit bijlage I kolom 1 van het BRZO’99, maar overschrijdt deze hoeveelheid de waarden uit kolom 2 niet.
De inrichtingen moeten een Preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) voeren en een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) volgens het BRZO’99
geïmplementeerd hebben. Deze inrichtingen kunnen ook ARIE-plichtig zijn.
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PGS
(15/29)

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of
gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en handhaving op deze bedrijven. Het doel van deze publicatiereeks is om
een overzicht te geven, op basis van actuele technieken, van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden die kunnen worden toegepast door
overheden bij vergunningverlening en bij het opstellen van algemene regels en toezicht op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, transport en
opslag.
In PGS-15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en
milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de
bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.
PGS-29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse tank, waarvan de bodem op een fundering rust en
waarin opslag plaatsvindt onder atmosferische druk van brandbare vloeistoffen van de klassen 1, 2 en 3 en voor stoffen van klasse 4 die verwarmd
worden opgeslagen. Deze richtlijn is ook, maar eventueel met aanvullende eisen, van toepassing op brandbare vloeistoffen die tot nog een andere
gevarencategorie behoren.

TDI / MDI

Methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) / Tolueendiisocyanaat (TDI)
Methyleendifenyldiisocyanaat of MDI is een organische verbinding met als brutoformule C15H10N2O2. Het is een isocyanaat dat door reactie met
een polyol omgezet kan worden in een polyurethaan. Tolueendiisocyanaat is een organische verbinding. De stof komt voor als een kleurloze tot
lichtgele vloeistof, die reageert met water. De gevormde kleurloze kristallen bij koelen beneden 20°C geven een indringende geur af.
Veiligheidsrapportage
Bedrijven, die onder het Besluit risico's en zware ongevallen (Brzo'99) vallen, kunnen VR-plichtig zijn. Dit betekent dat het bedrijf verplicht is een
openbare veiligheidsrapportage (VR) op te stellen. Doel van het VR is om aan te tonen (in de zin van aannemelijk maken) dat een organisatie bekend
is met en bewust is van de gevaren die de bedrijfsvoering met zich mee brengt en is ingericht op de beheersing van de risico's op haar omgeving.

VR
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Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Evaluatie van GRIPincidenten
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

S. Coorens (BHM)

Datum:

27 maart 2014

A.10

Bijlage(n):

2

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Achtergrond
1
In 2008 is door het Algemeen Bestuur het document Proces van evaluatie vastgesteld. In dit
document staan richtlijnen voor het systematisch evalueren van oefeningen, multidisciplinaire
inzetten en grootschalige incidenten.
Er is geconstateerd dat de voorgestelde werkwijze en methodiek voor het evalueren van
multidisciplinaire incidenten, inzetten en oefeningen zoals verwoord in het document niet overal
wordt gebruikt.
Het verzoek is dan ook geuit om de huidige, multidisciplinaire evaluatiesystematiek te herzien en
te voorzien van een implementatievoorstel. Met de oplevering van deze notitie wordt hieraan
voldaan.
Doel
Doel van de nieuwe systematiek is te komen tot een gedragen en eenduidige werkwijze om
GRIP-incidenten te evalueren om hiervan te leren en de kwaliteit van de hoofdstructuur te
optimaliseren.
Om de crisisorganisatie op orde te houden is het noodzakelijk te leren van praktijkervaringen door
alle GRIP-incidenten te evalueren. Op basis van de lessen/leerpunten die de evaluatie oplevert,
kan bepaald worden of er aanpassingen noodzakelijk zijn in de crisisorganisatie. De voortgang
van de uitvoering van de lessen/leerpunten wordt gemonitord. De geleerde lessen moeten
geborgd worden in de crisisorganisatie. Een les is pas een geleerde les als iedereen in de VRHM
in staat is om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.
Afbakening
De nieuwe multidisciplinaire evaluatiesystematiek beschrijft voornamelijk de manier waarop de
VRHM zelf haar GRIP-incidenten, met eigen capaciteit evalueert. De mogelijkheid bestaat ook om
incidenten via een extern bureau te laten onderzoeken.

1
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Binnen de VRHM worden niet alleen incidenten geëvalueerd, maar ook oefeningen. Dit document
beschrijft alleen de evaluatie van GRIP-incidenten. Bij de uitwerking van de evaluatiesystematiek
van GRIP-incidenten is aangesloten bij de evaluatiesystematiek van oefeningen.
De evaluatie van oefeningen en incidenten zijn in de nieuwe systematiek van elkaar losgekoppeld
omdat ze andere vaardigheden van de evaluatoren vragen. Zo moet een evaluator van
oefeningen vooral goed kunnen waarnemen terwijl een evaluator van incidenten vooral vaardig
moet zijn in het achteraf verzamelen van feiten.

3. Kader
Wet veiligheidsregio’s
Het evalueren om te leren wordt niet expliciet in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verwoord, maar
wordt beschouwd als een onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van veiligheidsregio’s (art. 23
Wet veiligheidsregio’s).
In de Wvr wordt evalueren om te verantwoorden wel expliciet benoemd (art. 40 lid 1). In dit artikel
is geregeld hoe verantwoording wordt afgelegd over het optreden bij een bovenlokale ramp of
crisis.
Wet openbaarheid van bestuur
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is van toepassing als het gaat om uitkomsten die
vermeld staan in de quickscan-formulieren en evaluatierapporten.
Regionaal Beleidsplan VRHM 2012 – 2015
De Veiligheidsregio vervult een belangrijke rol in het vergaren van kennis over multidisciplinaire
incidentbestrijding. Deze kennis wordt opgebouwd door het evalueren van oefeningen,
operationeel optreden en begeleiden van de (inspectie)onderzoeken. In de Veiligheidsregio wordt
daarom een evaluatiesystematiek gehanteerd, als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem
waarin wordt geborgd dat de leerpunten in de toekomst worden toegepast. Het doorontwikkelen
van het bestaande evaluatie-instrumentarium, de bijbehorende rapportagesystematiek en
prestatie-indicatoren met bijzondere aandacht voor het borgen van de gevonden verbeterpunten
is een actiepunt uit het Regionaal Beleidsplan VRHM.
Overige documenten
De nieuwe evaluatiemethodiek is gebaseerd op de bestaande multi-evaluatieprotocollen van de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
De thema’s die standaard geëvalueerd worden bij een GRIP-incident zijn gebaseerd op het
‘Toetsingskader Rampenbestrijding op Orde 2013 versie 2.0’ van de Inspectie Veiligheid en
Justitie en het TNO-rapport ‘Van evalueren naar leren, een hele stap!, TNO, november 2012’.

4. Consequenties
2

Als het besluitvormingstraject is afgerond, wordt het document Proces van evaluatie ingetrokken
3
en wordt het proces zoals beschreven in het document Proces van evaluatie niet meer gebruikt
voor de evaluatie van GRIP-incidenten.

5. Aandachtspunten / risico’s
2
3
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Aangezien een deel van 2014 gebruikt wordt voor de implementatie van de nieuwe systematiek
zal de gevraagde capaciteit van de kolommen voor het evaluatieteam en de evaluatiecommissie
in dit implementatiejaar lager uitvallen dan in de hierop volgende jaren.
Twee jaar na implementatie van deze nieuwe methodiek vindt evaluatie hiervan plaats om te
kunnen beoordelen of de nieuwe manier van evalueren tot het gewenste resultaat leidt. Tevens
zal dan een voorstel worden gedaan voor de structurele financiering.

6. Implementatie
De voorbereiding van de implementatie van de nieuwe evaluatiesystematiek vindt plaats in het
eerste deel van 2014 onder regie van de Veiligheidsdirectie. Basis hiervoor vormt een
implementatievoorstel waarin de introductie van het plan in de VRHM is uitgewerkt in een
planning. Voor de uitvoering van het plan is een budget van € 20.000 nodig (voor o.a. opleiding,
communicatie en eventuele externe inhuur). De kosten hiervan worden ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve Samenwerken Loont’, Versterken multi-evaluatie’. De begroting betreft de
implementatie van het plan Multi evalueren en dekt de eerste twee jaar. Na twee jaar zal er
worden geëvalueerd en zal beoordeeld worden welke structurele begroting noodzakelijk is.
Intentie is om vanaf het tweede deel van 2014 conform de nieuwe systematiek te werken waarbij
de evaluatiecommissie de regie voert over het evaluatieproces en jaarlijks de evaluatieresultaten
analyseert. Een opgeleid evaluatieteam houdt de schriftelijke evaluaties en leertafels. Elke kolom
levert een evenredige bijdrage aan uren aan benodigde capaciteit voor de evaluatiecommissie en
het evaluatieteam (politie, brandweer, gemeenten, GHOR).
Gezien de te verwachte afname van het aantal GRIP-incidenten en de beschikbare capaciteit bij
de kolommen voor het kunnen samenstellen van het evaluatieteam evalueert het evaluatieteam
jaarlijks 6 GRIP-incidenten (schriftelijke evaluatie of leertafel). Omdat alle evaluatoren in het
eerste (implementatie)jaar opgeleid worden, is het streven om het eerste jaar minimaal 4
incidenten te evalueren en elke kolom minimaal twee incidenten te laten evalueren om ervaring
op te laten doen. Elke evaluatie wordt uitgevoerd door maximaal 2 evaluatoren per incident om
de objectiviteit te garanderen. Een beschrijving van de competenties/kwaliteitseisen waaraan de
evaluatoren moeten voldoen volgt bij de implementatie.

Bron GMS

Het Veiligheidsbureau monitort de uitvoering van de uitkomsten van de evaluaties via de
voortgangsrapportage VRHM die drie keer per jaar uitkomt.

7. Bijlagen
De notitie ‘Multidisciplinaire evaluatiesystematiek bij GRIP-incidenten’.
Bijlagen ‘Multidisciplinaire evaluatiesystematiek bij GRIP-incidenten’.
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8. Historie besluitvorming
DB 30-01-2014: Vaststellen van de notitie ‘multidisciplinaire evaluatiesystematiek bij GRIPincidenten’.
VD 13-01-2014: Instemmen met de notitie ‘multidisciplinaire evaluatiesystematiek bij GRIPincidenten’ en vaststellen van het bijbehorende implementatievoorstel.
HO 18-11-2013: Advisering over invulling evaluatiecommissie
HO 14-10-2013: Instemmen met de notitie ‘Evaluatie GRIP-incidenten’ en advisering over de
implementatie van het plan.
VD 17-09-2012: Vaststellen projectplan evaluatie GRIP-incidenten
HO 20-3-2012: Vaststellen deelnemers werkgroep GRIP-incidenten
HO 13-02-2012: Vaststellen projectopdracht evaluatie GRIP-incidenten
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A.10 Bijlage 1

Multidisciplinaire evaluatiesystematiek
Bij GRIP-incidenten

van

naar
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A.10 Bijlage 1
1.

Inleiding

Inleiding

Op 13 januari 2014 heeft de Veiligheidsdirectie deze notitie vastgesteld waarin de
evaluatie van GRIP-incidenten is beschreven. Dit document beschrijft het proces
van de aanvang van een evaluatie tot de afhandeling ervan.
In het eerste hoofdstuk is de achtergrond van de evaluatienotitie opgeschreven;
wat is de aanleiding van het opstellen van de notitie, wat is het doel van de
evaluatie van GRIP-incidenten en wie speelt er in een rol in.
In het tweede hoofdstuk volgt het kader; met welke randvoorwaarden moet
rekening gehouden worden bij de evaluatie van GRIP-incidenten.
Hoofdstuk drie beschrijft het proces van de evaluatie; vanaf de afschaling van een
incident tot aan de borging van de mogelijke leerpunten die uit een evaluatie
komen.
De verschillende vormen van evalueren komen in hoofdstuk vier aan bod. De ene
evaluatie kan afgedaan worden met een korte nabespreking. Een andere
evaluatie vraagt diepgaander onderzoek. De verschillen hiertussen bespreken we
in dit hoofdstuk.
Wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft tijdens een evaluatie volgt tot
slot in hoofdstuk vijf.

Aanleiding

1

In 2008 is door het Algemeen Bestuur het document Proces van evaluatie
vastgesteld. In dit document staan richtlijnen voor het systematisch evalueren
van oefeningen, multidisciplinaire inzetten en grootschalige incidenten.
Er is geconstateerd dat de voorgestelde werkwijze en methodiek voor het
evalueren van multidisciplinaire incidenten, inzetten en oefeningen zoals
verwoord in het document niet overal wordt gebruikt.
Het verzoek is dan ook geuit om de huidige multidisciplinaire
evaluatiesystematiek te herzien. Dit is vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan
VRHM 2012-2015.

Doel

Te komen tot een gedragen en eenduidige werkwijze om GRIP-incidenten te
evalueren om hiervan te leren en de hoofdstructuur te optimaliseren.

Afbakening

Dit document beschrijft voornamelijk de manier waarop de VRHM zelf haar
GRIP-incidenten, met eigen onderzoekscapaciteit, evalueert. De mogelijkheid
bestaat ook om incidenten via een extern bureau te laten onderzoeken. Dit zal
vooral het geval zijn als er sprake is van een situatie met een politieke en/of
maatschappelijk impact of als er onvoldoende interne onderzoekscapaciteit
beschikbaar is.
Naast het evalueren van GRIP-incidenten kan de multidisciplinaire
evaluatiesystematiek ook gebruikt worden voor de evaluatie van een
‘voorbereidend ROT’ en het evalueren van de stand van zaken binnen de
2
veiligheidsregio van (actuele) veiligheidsthema’s .
Binnen de VRHM worden niet alleen incidenten geëvalueerd, maar ook
oefeningen. Dit document beschrijft alleen de evaluatie van GRIP-incidenten.
Voor oefeningen wordt een andere evaluatiesystematiek gebruikt, die wel
relaties vertoont met de multidisciplinaire evaluatiesystematiek voor GRIPincidenten. Zo worden bijvoorbeeld dezelfde evaluatiethema’s gebruikt.

1
2

V. van Baardwijk, versie 0.6, 15 augustus 2008.
Mono-processen worden door de eigen kolom geëvalueerd.
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De beschrijving van de evaluatie van multidisciplinaire oefeningen vindt plaats in
een ander document.

Doelgroep

Deze evaluatiemethodiek is ontwikkeld voor de multidisciplinaire
teams/functionarissen binnen de hoofdstructuur:
- Commando Plaats Incident (CoPI);
- Regionaal Operationeel Team (ROT);
- Beleidsteam (BT);
- Regionaal Beleidsteam (RBT);
- Calamiteiten Coördinator (CaCo)/meldkamer.
Het Team Bevolkingszorg (TBZ) maakt volgens de Wet veiligheidsregio’s
onderdeel uit van de hoofdstructuur. Het TBZ is een monodisciplinair team en
valt derhalve niet onder de beschreven evaluatiesystematiek. De
evaluatiesystematiek is echter wel te gebruiken als gemeenten het optreden van
hun TBZ willen evalueren.

Uitgangspunten

Om GRIP-incidenten effectief te kunnen evalueren, gelden de volgende
uitgangspunten:
- Evalueren doen we om te leren en niet om te verantwoorden.
- Het nut en de noodzaak om te evalueren is aanwezig.
- De wil om te leren is aanwezig.
- Er is een veilige leeromgeving; het klimaat binnen de organisatie staat
medewerkers toe te mogen leren.
- Evalueren heeft alleen zin als de leerpunten ook gedeeld en
geïmplementeerd worden. Het gehele leerproces wordt doorlopen
(PDCA-cyclus).
- Er is voldoende capaciteit en middelen beschikbaar voor het evalueren
van GRIP-incidenten.

Definitieve versie januari 2014
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2.

Wettelijk kader & WOB

Inleiding

Waarmee moeten we rekening houden bij het uitvoeren van een evaluatie van
een GRIP-incident? In de wet is een aantal randvoorwaarden te vinden die van
invloed zijn op het uitvoeren van een evaluatie.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor de multidisciplinaire evaluatiesystematiek is de Wet
veiligheidsregio’s (Wvr).
In de Wvr wordt evalueren om te leren niet expliciet genoemd. Wel kan
evalueren om te leren beschouwd worden als onderdeel van het
kwaliteitszorgsysteem van de veiligheidsregio (art. 23, Memorie van Toelichting).
Een kwaliteitszorgsysteem is een managementsysteem dat op systematische
wijze de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer bewaakt,
beheerst en verbeterd.
Daarnaast noemt de Wvr de mogelijkheid dat het bestuur zelf onderzoek
verricht naar aanleiding van een brand, ramp of crisis, om hier lering uit te
trekken (art. 57, Memorie van Toelichting).
In de Wvr wordt evalueren om te verantwoorden wel expliciet benoemd (art. 40,
3
lid 1). In dit artikel is geregeld hoe verantwoording wordt afgelegd over het
optreden bij een bovenlokale ramp of crisis. Om het proces van het afleggen van
verantwoording ordelijk te laten verlopen, wordt door de voorzitter van de
veiligheidsregio een verslag uitgebracht van het verloop van de gebeurtenissen
en over de besluiten die door hem zijn genomen. Onder ‘verslag’ kan
‘evaluatierapport’ worden verstaan.
In bijlage 1 zijn de bovengenoemde artikelen van de Wvr opgenomen.

Wet openbaarheid van De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is van toepassing als het gaat om
bestuur
uitkomsten die vermeld staan in de quickscan-formulieren en evaluatierapporten.
Bij verspreiding van informatie uit evaluaties aan derden, worden de volgende
vier uitgangspunten gehanteerd:
1. Een aanvraag van een evaluatierapport wordt door het hoofd van het
Veiligheidsbureau afgehandeld.
2. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, verstrekt het hoofd van het
Veiligheidsbureau geen informatie over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
3. Het kan wenselijk zijn vanuit het oogpunt van goed en democratisch
bestuur toch informatie te verstrekken. In verband met respect voor de
persoonlijke levenssfeer doet het hoofd van het Veiligheidsbureau dit
dan in een niet tot personen herleidbare vorm (anonimiseren).
4. Het Hoofd Veiligheidsbureau rapporteert periodiek aan het bestuur over
de verstrekte informatie.
In bijlage 1 is een uitgebreide toelichting op de WOB opgenomen.

3

In het Besluit veiligheidsregio’s is evalueren om te verantwoorden ook opgenomen in artikel 2.5.1: Het bestuur
van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing jaarlijks gezamenlijk een oefening houden met een fictieve ramp of crisis.
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3.

Het evaluatieproces

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft het proces van de evaluatie van GRIP-incidenten; vanaf
de afschaling van het GRIP-incident tot en met de borging van de leerpunten.

Aanleiding voor een
interne/ externe
evaluatie

Uitgangspunt is dat alle GRIP-incidenten in de VRHM geëvalueerd worden. Dus
zodra een GRIP-incident is afgeschaald, start het evaluatieproces met een
nabespreking (After Action Review) in de crisisteams. Elke nabespreking
verloopt volgens een vast stramien waarbij een vast aantal onderwerpen aan de
4
orde komt. Op basis van de uitkomsten van de nabespreking wordt besloten of
ze aanleiding geven om over te gaan tot een nadere interne/ externe evaluatie.
Een interne evaluatie kan ook op verzoek van de Veiligheidsdirectie
plaatsvinden. Dit verzoek kan naar aanleiding zijn van een incident of ramp,
maar kan ook volgen naar aanleiding van een bepaald (actueel)
veiligheidsthema. De Veiligheidsdirectie kan, als blijkt dat het (actueel)
veiligheidsthema hiertoe aanleiding geeft, terugkomen op een eerder genomen
besluit om geen interne evaluatie uit te voeren.
De Veiligheidsdirectie kan ook een extern bureau de opdracht geven een GRIPincident evalueren (externe evaluatie). Dit zal vooral het geval zijn
- als de conclusie wordt getrokken dat een incident politieke en/of
maatschappelijke impact heeft, waardoor een externe evaluatie is
gewenst. De kans is dan groot dat het gaat om verantwoorden
waardoor er beter gebruik kan worden gemaakt van externe
evaluatoren. De VRHM kan er voor kiezen om tegelijkertijd, parallel
aan de externe evaluatie, een ‘interne’ evaluatie uit te voeren. De
‘interne’ evaluatie staat dan enkel in het teken van het willen leren
van het incident. De Veiligheidsdirectie beslist hier uiteindelijk over.
- Ook in geval van onvoldoende, interne capaciteit kan de
Veiligheidsdirectie er voor kiezen om een extern bureau in te
schakelen om een ‘interne’ evaluatie te houden.

Evaluatieproces

Het evaluatieproces bij een GRIP-incident ziet er als volgt uit:
1. Uitvoeren AAR & Quickscan
2. Evaluatiebesluit
3. Uitvoeren interne/ externe evaluatie
4. Vaststellen uitkomsten evaluatie
5. Borgen actiepunten
1. Uitvoeren AAR & Quickscan
Na afschaling van elk GRIP-incident start het evaluatieproces met een
nabespreking in de crisisteams in de vorm van een After Action Review (AAR).
De voorzitters van de crisisteams zien er op toe dat de AAR direct plaatsvindt in
de crisisteams na de afschaling/afloop van het incident. Aan het einde van de
AAR stemt de voorzitter met het crisisteam af of er een nadere evaluatie
5
gewenst is. Op basis van de AAR wordt een quickscan-formulier ingevuld. De
uitvoering hiervan is belegd bij de Informatiemanager CoPI, Informatiemanager
(R)BT, secretaris ROT en CaCo.
Het ingevulde quickscan-formulier wordt ter validering verspreidt onder de
deelnemers van het desbetreffende crisisteam. Tot uiterlijk 2 weken na het
incident hebben de deelnemers de tijd om te reageren op het ingevulde

4

De Veiligheidsdirectie stelt aan het begin van het jaar vast welke thema’s standaard geëvalueerd worden bij een
GRIP-incident. Zie voor de verdere uitwerking hiervan hoofdstuk vier ‘Inhoudelijke uitwerking evaluatiemethoden’.
5
Het crisisteam is vanuit het oogpunt van een veilige leeromgeving vrij om een quickscan-formulier in te vullen.
Het is echter gewenst om dit altijd te doen.
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formulier. Hierna levert de voorzitter van het crisisteam het quickscan-formulier,
eventueel voorzien van een evaluatieverzoek, in bij de evaluatiecommissie.
2. Evaluatiebesluit
6
De evaluatiecommissie stelt op basis van het quickscan-formulier een advies op
voor het Hoofdenoverleg/ de Veiligheidsdirectie:
1. Het interne evaluatieproces stopt; er hoeft geen nadere evaluatie plaats
te vinden.
2. Het evaluatieproces gaat verder; het incident komt in aanmerking voor
een interne evaluatie.
3. Het evaluatieproces gaat verder; het incident komt in aanmerking voor
een externe evaluatie.
ad 1. Geen interne evaluatie
In het geval een crisisteam geen behoefte heeft aan een nadere evaluatie
7
beoordeelt de evaluatiecommissie of het incident geschikt is voor nader
onderzoek. Indien dit niet het geval is, stuurt de evaluatiecommissie het
quickscan-formulier, ter informatie naar het Hoofdenoverleg/ de
Veiligheidsdirectie.
ad 2. Wel interne evaluatie
A. Het kan voorkomen dat een crisisteam geen behoefte heeft aan een
aanvullende evaluatie, maar dat de evaluatiecommissie vindt dat het incident wel
8
om een nadere verdieping vraagt . In dat geval neemt de evaluatiecommissie
contact op met de voorzitter van het crisisteam en stelt de evaluatiecommissie in
overleg met de voorzitter een evaluatievoorstel op. Het evaluatievoorstel bevat
een onderzoeksvraag die het bereik van het onderzoek afbakent waarbij het
altijd om multidisciplinaire zaken gaat. Het opgestelde evaluatievoorstel wordt
teruggekoppeld naar het desbetreffende crisisteam. De evaluatiecommissie
stuurt het evaluatievoorstel, ter besluitvorming naar het Hoofdenoverleg/ de
Veiligheidsdirectie.
B. Als uit het quickscan-formulier blijkt dat bij een crisisteam de wens bestaat
voor een evaluatie stelt de evaluatiecommissie, in overleg met de voorzitter van
het crisisteam, een evaluatievoorstel op. Het opgestelde evaluatievoorstel wordt
teruggekoppeld naar het desbetreffende crisisteam. De evaluatiecommissie
stuurt het evaluatievoorstel ter besluitvorming naar het Hoofdenoverleg/ de
Veiligheidsdirectie.
ad 3. Wel externe evaluatie
Bij een opschaling van minimaal GRIP 3 en/of in het geval de
evaluatiecommissie de conclusie trekt dat een incident politieke en/of
maatschappelijke impact heeft, adviseert de evaluatiecommissie de
Veiligheidsdirectie een evaluatie door een extern bureau te houden. Het is
mogelijk om tegelijkertijd een interne evaluatie uit te voeren om te kunnen leren
van het incident.
Ook in geval van onvoldoende, interne capaciteit kan de Veiligheidsdirectie er
voor kiezen om een extern bureau in te schakelen voor het houden van een
‘interne’ evaluatie. De evaluatiecommissie begeleidt dan het externe bureau en
draagt zorg voor de goedkeuring en uitvoering van de opdracht conform de
procesafspraken voor een interne evaluatie.

6

Afhankelijk van de GRIP-opschaling houden alle crisisteams een AAR en leveren een quickscan-formulier aan
bij de evaluatiecommissie. Bijvoorbeeld bij GRIP-2 leveren zowel CoPI als ROT een quickscan-formulier aan.
7
De geschiktheid wordt bepaald door het incident te toetsen aan de hand van vooraf vastgestelde thema’s. Zie
voor de verdere uitwerking hiervan hoofdstuk vier ‘Inhoudelijke uitwerking evaluatiemethoden’.
8
De geschiktheid wordt bepaald door het incident te toetsen aan de hand van vooraf vastgestelde thema’s. Zie
voor de verdere uitwerking hiervan hoofdstuk vier ‘Inhoudelijke uitwerking evaluatiemethoden’.
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3. Uitvoeren interne/ externe evaluatie
A. Interne evaluatie
Op basis van de uitkomsten van de vorige stap of bij een directe opdracht van
de Veiligheidsdirectie om alsnog een interne evaluatie uit te voeren, coördineert
de evaluatiecommissie de evaluatie. De evaluatiecommissie zet de opdracht uit
bij de pool van evaluatoren dat bestaat uit hiervoor opgeleide functionarissen (of
bij het externe bureau bij onvoldoende interne capaciteit). Uit de pool van
evaluatoren wordt een evaluatieteam samengesteld dat de interne evaluatie
uitvoert. Het evaluatieteam kan voor het uitvoeren van de interne evaluatie
kiezen uit een schriftelijke evaluatie en een leertafel.
B. Externe evaluatie
De uitvoering van een onderzoek door een extern bureau kan op verschillende
manieren plaatsvinden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt gekeken
welke manier hiervoor geschikt is. De Veiligheidsdirectie laat, als opdrachtgever
voor de externe evaluatie, door een extern bureau het evaluatievoorstel
opstellen. De evaluatiecommissie kan hierover desgewenst adviseren. Het
Veiligheidsbureau ziet, namens de Veiligheidsdirectie, toe op de uitvoering van
het externe onderzoek.
4. Vaststellen uitkomsten evaluatie
Het evaluatierapport wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het
Hoofdenoverleg/ de Veiligheidsdirectie. Na akkoord vindt uitvoering van de
verbetermaatregelen plaats, onder regie van de Veiligheidsdirectie VRHM.
Na vaststelling van het evaluatierapport in de Veiligheidsdirectie ontvangen de
betrokkenen bij het onderzoek het evaluatierapport, voorzien van de beslisnotitie
waarin de leerpunten, actiepunten en actiehouders staan.
De actiepunten worden door het Veiligheidsbureau opgenomen in de
voortgangsrapportage VRHM.
5. Borgen actiepunten
Werkplannen
De actiepunten van de quickscan-formulieren en uit de evaluatierapporten
worden verwerkt in de (nieuwe) werkplannen van de multi-werkgroepen c.q.
verwerkt in bestaande mono-werkprocessen. De verantwoordelijkheid voor de
verwerking van de actiepunten in de multi-werkplannen c.q. bestaande monowerkprocessen ligt bij de voorzitters van de werkgroepen c.q. de
Veiligheidsdirectie. De Veiligheidsdirectie ziet hier, via het Hoofdenoverleg, op
toe. Tussentijdse monitoring van de actiepunten vindt plaats via de
voortgangsrapportage VRHM.
Aan de hand van interne en externe evaluatieonderzoeken, zoals de
systeemtest van de Inspectie Veiligheid en Justitie, kan getoetst worden of de
actiepunten op een adequate manier geborgd zijn.
Themabijeenkomst
Eén keer per jaar vindt er een themabijeenkomst plaats waar de uitkomsten van
de quickscan-formulieren en de evaluatierapporten gedeeld worden met de
crisisteams. Voor de themabijeenkomsten worden de leden van de crisisteams
uitgenodigd.
Communicatie
Daarnaast wordt in de nieuwsbrief VRHM aandacht geschonken aan de leer- en
actiepunten die voortkomen uit de quickscan-formulieren en evaluatierapporten.
Tot slot zullen de evaluatierapporten op het besloten deel van de website VRHM
te raadplegen zijn.
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4.

Inhoudelijke uitwerking evaluatiemethoden

De VRHM hanteert vier methoden van evalueren: After Action Review/ quickscan-formulier;
schriftelijke evaluatie; leertafel; en externe evaluatie. In dit hoofdstuk worden de vier methoden
inhoudelijk uitgewerkt.

4.1 Methode 1: After Action Review en Quick scan
Inleiding

Een After Action Review (AAR) is een mondelinge evaluatiemethode om, na het
afronden van een GRIP-incident, het crisisteam op een gestructureerde manier de
aanpak daarvan te laten analyseren en de geleerde lessen te laten verzamelen.
Dit om inzicht te krijgen in het eigen functioneren en daarvan te leren als team en
teamlid. In de basis hoeft een AAR niet langer te duren dan 15 minuten.
Uiteindelijk zal op basis van de AAR/ quickscan-formulier moeten blijken of er
noodzaak is tot nadere evaluatie van het incident.

Uitvoering

Het crisisteam onderzoekt zelf het eigen functioneren. Hiertoe krijgt men een
vaste set vragen en een quickscan-formulier aangereikt. De voorzitter van het
crisisteam ziet er op toe dat direct na afloop van het incident de AAR plaatsvindt.
De verslaglegging vindt plaats met behulp van het quickscan-formulier. De
uitvoering hiervan is belegd bij de informatiemanager CoPI, secretaris ROT,
informatiemanager (R)BT en CaCo.
Het ingevulde quickscan-formulier wordt ter validering verspreidt onder de
deelnemers van het desbetreffende crisisteam. Tot uiterlijk 2 weken na het
incident hebben de deelnemers de tijd om te reageren op het ingevulde
formulier. Hierna levert de voorzitter van het crisisteam het quickscan-formulier,
eventueel voorzien van een evaluatieverzoek, in bij de evaluatiecommissie

Methode

After Action Review
Tijdens de AAR worden in een groepsgesprek de onderstaande evaluatievragen
9
besproken :
1. Wat was het plan en met welke risico’s hielden we rekening?
Reconstrueer met elkaar de knelpunten van het plan, strategie, tactiek,
geldende plannen & procedures, alsmede de tijdlijn.
2. Wat is er werkelijk gebeurd?
Reconstrueer met elkaar wat er daadwerkelijk gebeurd is tijdens de inzet
of activiteit. Hierbij kunnen de volgende vragen worden gesteld :
- wat is gedaan/ opgeleverd waar wij trots op zijn?
- wat waren de grootste teleurstellingen, tegenvallers en problemen?
- wat is het belangrijkste verschil tussen plan en werkelijkheid?
3. Waarom gebeurde het?
Analyseer de belangrijkste overeenkomsten en de verschillen tussen het
plan en de werkelijke gebeurtenissen, zoek naar het waarom daarvan.
Hierbij kunnen de onderstaande vragen helpen:
- wat werkte en waarom?
- wat ging moeizaam en waarom?
- wat werkte niet en waarom niet?
4. Wat kunnen we als team van deze ervaring leren?
Stel als team de vraag wat je op basis van deze ervaring leert en een
volgende keer kunt gebruiken. Richt je hierbij zowel op wat wel werkte
als wat niet werkte. Het is pas een les als de waaromvraag beantwoord

9

Zie voor het format bijlage 2 ‘After Action Review’
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is!
5. Zijn er geleerde lessen die we met anderen willen delen?
Bedenk welke leerpunten of ervaringen je als team zou willen meegeven
aan andere (vergelijkbare) teams of aan de rest van de organisatie.
Bij de behandeling van deze vragen kan worden ingezoomd op de volgende
onderwerpen die gebaseerd zijn op het toetsingskader van de Inspectie
Veiligheid en Justitie, het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 VRHM en het TNO10
rapport :
- Organisatie
- Proces
- Informatiemanagement
- Crisiscommunicatie
- Planning en voorbereiding
- Opleiden, trainen en oefenen
Voor een meer gedetailleerde lijst van de onderwerpen zie bijlage 2, Thema’s
multidisciplinair evalueren / nabespreken.
Quickscan-formulier
De antwoorden, meningen, uitkomsten en bevindingen die volgen uit de AAR
worden genoteerd in een vast format; het quickscan-formulier. Hierin worden de
onderwerpen die tijdens de AAR aan de orde zijn geweest beschreven. Het
quickscan-formulier vormt de basis voor de besluitvorming om een inzet wel of
niet nader te evalueren (zie bijlage 3).
Veilige en vertrouwelijke setting
De direct bij het incident betrokken functionarissen moeten zich tijdens de AAR
veilig voelen om vrijuit hun persoonlijke mening te kunnen geven. Dit vereist een
veilige en vertrouwelijke setting. In het format voor de AAR zijn hiervoor
spelregels benoemd (zie bijlage 2).

Regie

De voorzitter van het desbetreffende crisisteam voert regie op de uitvoering van
de AAR. Hiertoe krijgt hij/zij ondersteuning van de informatiemanager CoPI,
secretaris ROT, informatiemanager (R)BT en CaCo.

Resultaat

Het resultaat van de AAR is een ingevuld quickscan-formulier.

11

10

In de Veiligheidsdirectie wordt elk jaar vastgelegd welke categorieën onderzocht worden en welke niet.
Bron: ‘Toetsingkader Rampenbestrijding op Orde 2013 versie 2.0’, Inspectie Veiligheid en Justitie.

Bron: ‘Van evalueren naar leren, een hele stap!’, TNO, november 2012.
11

Het crisisteam is vanuit het oogpunt van een veilige leeromgeving vrij om een quickscan-formulier in te vullen.
Het is echter gewenst om dit altijd te doen.
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4.2 Methode 2: schriftelijke evaluatie
Inleiding

Een schriftelijke evaluatie gaat verder dan de AAR. Een schriftelijke evaluatie
heeft een analyserend karakter en resulteert over het algemeen in conclusies en
aanbevelingen.

Uitvoering

De evaluatiecommissie ontvangt van de Veiligheidsdirectie de opdracht voor het
laten uitvoeren van een schriftelijke evaluatie. Voor het uitvoeren van de
evaluatie wordt in samenwerking met de belanghebbenden een
evaluatievoorstel opgesteld. In dit voorstel staan onder andere de volgende
onderwerpen:
- Wat is de aanleiding voor de evaluatie?
- Wat is het doel van de evaluatie?
- Wat zijn, op hoofdlijnen, de onderzoeksvragen voor deze evaluatie?
- Welke evaluatievorm moet worden gebruikt?
- Welke middelen (waaronder personele ondersteuning) zijn noodzakelijk
voor de evaluatie?
- Wat is de einddatum voor de evaluatie?
Het evaluatievoorstel wordt ter besluitvorming aangeboden aan het HO en de
Veiligheidsdirectie. Na vaststelling stelt de evaluatiecommissie uit de
evaluatorenpool een evaluatieteam samen van 2 evaluatoren dat de evaluatie
uitvoert.

Methode

Schriftelijke evaluatie
De schriftelijke evaluatie wordt gebruikt bij GRIP-incidenten waarbij (naar
verwachting) met name eerste-orde-leerpunten (doen we dingen goed?)
aanwezig zijn. De toevoeging ‘schriftelijk’ aan deze evaluatievorm slaat niet op
de uitvoering hiervan maar op het eindproduct; een rapportage met feitenrelaas,
analyses, conclusie en aanbevelingen.
Onderwerpen
In de schriftelijke evaluatie kan worden ingezoomd op de volgende onderwerpen
die gebaseerd zijn op het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie,
12
het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 VRHM en het TNO-rapport :
- Organisatie
- Proces
- Informatiemanagement
- Crisiscommunicatie
- Planning en voorbereiding
- Opleiden, trainen en oefenen
Voor een meer gedetailleerde lijst van de onderwerpen zie bijlage 2, Thema’s
multidisciplinair evalueren / nabespreken.
Proces
De schriftelijke evaluatie kent de volgende stappen:
a. Formuleren van de hoofdvraag en onderzoeksvragen
b. Verzamelen van informatie: bronnenonderzoek en interviews
c. Maken van een feitenrelaas van de inzet/het incident (zie hieronder voor
de uitwerking)
d. Analyseren van de inzet/ het incident
e. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen en daarmee de
hoofdvraag

12

In de Veiligheidsdirectie wordt elk jaar vastgelegd welke categorieën onderzocht worden en welke niet.
Bron: ‘Toetsingkader Rampenbestrijding op Orde 2013 versie 2.0’, Inspectie Veiligheid en Justitie.

Bron: ‘Van evalueren naar leren, een hele stap!’, TNO, november 2012.
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f.

Formuleren en prioriteren van conclusies en aanbevelingen, samen met
de voorzitters van de multi-werkgroepen, in drie categorieën:
a. het leerpunt is een interessante bevinding/ handige ervaring om te
delen met anderen in netwerkbijeenkomst, maar er vindt geen
nadere actie op plaats. Het is meer een ervaring die iedereen in
zijn/haar zogenaamde ‘rugzak’ kan stoppen. Tijdens een
themabijeenkomst kunnen de belangrijkste punten benoemd en
gedeeld worden met leden van de crisisteams.
b. het actiepunt is reeds opgenomen in een werkplan van een van de
multi-werkgroepen c.q. mono-werkprocessen, maar moet nog
worden uitgevoerd
c. het actiepunt is nieuw en wordt opgenomen in een werkplan van een
van de multi-werkgroepen c.q. mono-werkprocessen en voorzien
van een planning
g. Opstellen concept evaluatierapport
h. Gelegenheid geven om te reageren (hoor en wederhoor) en om te
komen tot consensus tussen de evaluatoren onderling en de
belanghebbenden
i. Vaststellen door Veiligheidsdirectie en verspreiden evaluatierapport
Feitenrelaas
Het feitenrelaas vormt de basis voor de verdere analyse. Bij het onderzoek naar
de feiten die een rol hebben gespeeld bij een incident worden de ‘6 P’s gebruikt’.
o People: interviewen van de actief en passief betrokken?
o Parts & Pieces; welke materialen zijn bij dit incident gebruikt?
o Places: hoe ziet de incidentlocatie eruit?
o Papers: welke procedures en werkinstructies zijn beschikbaar en/of gebruikt
voor dit incident?
o Public Domain: welk foto- en filmmaterieel (o.a. youtube) is beschikbaar?
o Proces: hoe is het proces verlopen? Denk bijvoorbeeld aan de tijdlijn volgens
de uitdraai van de meldkamer.
Veilige en vertrouwelijke setting
De direct bij het incident betrokken functionarissen moeten zich tijdens de
schriftelijke evaluatie veilig voelen om vrijuit hun persoonlijke mening te kunnen
geven. Dit vereist een veilige en vertrouwelijke setting. Het evaluatierapport
bevat uitsluitend geanonimiseerde informatie.

Regie

De evaluatiecommissie voert regie op de uitvoering van de schriftelijke evaluatie.
De schriftelijke evaluatie wordt uitgevoerd door een evaluatieteam.

Resultaat

Het eindproduct van de schriftelijke evaluatie wordt gevormd door het
evaluatierapport. Dit rapport is standaard opgebouwd uit 2 delen. Het eerste deel
bevat feiten en het tweede deel bevat de analyse van de feiten, conclusies en
aanbevelingen. Zie bijlage 4 format evaluatierapport.
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4.3 Methode 3: Leertafel
Inleiding

De leertafel wordt gebruikt bij GRIP-incidenten waarbij naast eerste-ordeleerpunten (doen we dingen goed?) ook tweede-orde-leerpunten (past de
standaard werkwijze?) aanwezig zijn. De evaluatievorm leertafel is vooral goed
toepasbaar om te onderzoeken of de huidige (standaard) wijze van optreden past
bij het type incident. Het vormt een vervolg op de methode van schriftelijke
evaluatie.

Uitvoering

Tijdens de leertafel staat het delen van persoonlijke ervaringen en professionele
meningen centraal vanuit de vraagstelling ‘wat zou jij aan je collega’s willen
vertellen als je weet dat hij/zij morgen wordt ingezet bij hetzelfde incident?’
Het evaluatievoorstel wordt ter besluitvorming aangeboden aan het HO en de
Veiligheidsdirectie. Na vaststelling stelt de evaluatiecommissie uit de
evaluatorenpool een evaluatieteam samen dat de evaluatie uitvoert.

Methode

Evaluatievragen
De centrale vraag die tijdens de leertafel beantwoord moet worden is:
Welke leereffecten zijn te halen uit het optreden van de multidisciplinaire teams
tijdens het incident?
De subvragen hierbij zijn:
- Wat is, op basis van procedures en instructies, de standaard werkwijze bij
dit type incident?
- Hoe is daadwerkelijk bij dit incident gehandeld (gangbare afwijking)?
- Wat is het effect geweest van deze gangbare afwijking?
- Zijn er conclusies en aanbevelingen te formuleren n.a.v. de gangbare
afwijking?
Onderwerpen
Bij de behandeling van deze vragen kan worden ingezoomd op de volgende
onderwerpen die gebaseerd zijn op het toetsingskader van de Inspectie
Veiligheid en Justitie, het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 VRHM en het TNO13
rapport :
- Organisatie
- Proces
- Informatiemanagement
- Crisiscommunicatie
- Planning en voorbereiding
- Opleiden, trainen en oefenen
Voor een meer gedetailleerde lijst van de onderwerpen zie bijlage 2, Thema’s
multidisciplinair evalueren / nabespreken.
Proces
Een leertafel kent de volgende stappen:
1. Het evaluatieteam stelt een (beknopt) feitenrelaas van het incident op.
2. Het evaluatieteam bepaalt samen met de evaluatiecommissie welke
mensen uitgenodigd worden voor de leertafel en nodigt deze mensen
uit.
3. Tijdens de leertafel worden er een aantal groepen gemaakt, waarin de
verschillende functies en vakinhoudelijke deskundigen zijn
samengebracht voor het bespreken en beantwoorden van de

13

In de Veiligheidsdirectie wordt elk jaar vastgelegd welke categorieën onderzocht worden en welke niet.
Bron: ‘Toetsingkader Rampenbestrijding op Orde 2013 versie 2.0’, Inspectie Veiligheid en Justitie.

Bron: ‘Van evalueren naar leren, een hele stap!’, TNO, november 2012.
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geformuleerde leervragen. Het groepsgesprek wordt geleid door het
evaluatieteam. Voor de deskundigen is het van belang dat ze onbelast
naar de persoonlijke verhalen van hun collega's luisteren, verhelderende
vragen stellen, doorvragen naar de achtergronden en overwegingen en
daarbij hun eigen ervaringen inbrengen.
4. Het evaluatieteam is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag
en brengt de verschillende deelverslagen samen in een concept-rapport
met daarin o.a. conclusies, aanbevelingen, actiepunthouders, deadlines
en eventuele verdiepingsvragen.
5. Formuleren en prioriteren van conclusies en aanbevelingen, samen met
de voorzitters van de multi-werkgroepen, in drie categorieën:
a. het leerpunt is een interessante bevinding/ handige ervaring om
te delen met anderen in netwerkbijeenkomst, maar er vindt geen
nadere actie op plaats. Het is meer een ervaring die iedereen in
zijn/haar zogenaamde ‘rugzak’ kan stoppen. Tijdens een
netwerkbijeenkomst kunnen de belangrijkste punten benoemd
en gedeeld worden met leden van de crisisteams.
b. het actiepunt is reeds opgenomen in een werkplan van een van
de multi-werkgroepen c.q. mono-werkprocessen, maar moet
nog worden uitgevoerd
c. het actiepunt is nieuw en wordt opgenomen in een werkplan van
een van de multi-werkgroepen c.q. mono-werkprocessen en
voorzien van een planning
6. Het concept-rapport wordt ter validering aangeboden aan alle bij de
leertafel betrokken functionarissen. Hierna wordt de definitieve
rapportage opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan het
Hoofdenoverleg/ de Veiligheidsdirectie.
Veilige en vertrouwelijke setting
De direct bij het incident betrokken functionarissen moeten zich tijdens de
leertafel veilig voelen om vrijuit hun persoonlijke mening te kunnen geven. Dit
vereist een veilige en vertrouwelijke setting. Het rapport bevat uitsluitend
geanonimiseerde informatie.

Regie

De evaluatiecommissie voert regie op de uitvoering van de leertafel. Het
evaluatieteam geeft uitvoering aan de organisatie van de leertafel.

Resultaat

De uitkomsten van de leertafel leiden tot een evaluatierapport, waarin de
aanleiding tot evalueren, gehanteerde methoden, de uitkomsten/bevindingen,
conclusies en aanbevelingen worden beschreven. Zie bijlage 4 format
evaluatierapport.
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4.4 Methode 4: Externe evaluatie
Inleiding

In het geval de conclusie wordt getrokken dat een incident politieke en/of
maatschappelijke impact heeft, is een externe evaluatie gewenst. De kans is dan
groot dat het gaat om verantwoorden waardoor er beter gebruik kan worden
gemaakt van externe evaluatoren.
Ook kan in het geval van onvoldoende, interne capaciteit voor het houden van
een interne evaluatie, gekozen worden voor het inzetten van externe evaluatoren
voor het houden van een ‘interne’ evaluatie.
Op wettelijke basis kan het voorkomen dat een externe partij (zoals de Inspectie
VenJ of de Onderzoeksraad voor Veiligheid) een onderzoek instelt. Hierbij heeft
de VRHM wel de optie om zelf een ‘interne’ evaluatie uit te voeren. Deze
evaluatie staat in het teken van het willen leren van het incident. De
Veiligheidsdirectie beslist hier over.

Uitvoering

Politieke en/of maatschappelijke impact
De Veiligheidsdirectie laat, als opdrachtgever voor de externe evaluatie, door
een extern bureau het evaluatievoorstel opstellen. De evaluatiecommissie kan
hierover desgewenst adviseren. Het Veiligheidsbureau ziet, namens de
Veiligheidsdirectie, toe op de uitvoering van het externe onderzoek. Het
Veiligheidsbureau coördineert het proces, informeert de betrokkenen over het
onderzoek en draagt er zorg voor dat de betrokkenen de informatie aanleveren
die het externe bureau nodig heeft voor haar onderzoek.
Naast de externe evaluatie kan de VRHM, parallel aan de externe evaluatie, een
interne evaluatie uitvoeren. Doel van de interne evaluatie is om te leren van het
incident. Een mogelijke consequentie van dit besluit kan zijn dat de
onderzoeksuitkomsten van het externe bureau en de uitkomsten van de VRHM
van elkaar verschillen en daardoor andere conclusies kent. Dit kan spanningen
met zich meebrengen.
Onvoldoende interne capaciteit
In geval van onvoldoende, interne capaciteit voor het houden van een interne
evaluatie, kan er voor gekozen worden een extern bureau de opdracht te geven
een interne evaluatie uit te voeren. In dat geval zorgt de evaluatiecommissie
voor goedkeuring en uitvoering van de opdracht conform de procesafspraken
voor een interne evaluatie.

Methode

De uitvoering van een extern onderzoek kan op verschillende manieren
plaatsvinden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt gekeken welke manier
hiervoor geschikt is.
Proces
De externe evaluatie kent de volgende stappen:
1. Formuleren van de hoofdvraag en onderzoeksvragen
2. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen en daarmee de
hoofdvraag
3. Opstellen concept evaluatierapport
4. Gelegenheid geven om te reageren (hoor en wederhoor) en om te
komen tot consensus tussen de evaluatoren onderling en de
belanghebbenden
5. Prioriteren van conclusies en aanbevelingen, samen met de voorzitters
van de multi-werkgroepen, in drie categorieën:
a. het leerpunt is een interessante bevinding/ handige ervaring om
te delen met anderen in netwerkbijeenkomst, maar er vindt geen
nadere actie op plaats. Het is meer een ervaring die iedereen in
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zijn/haar zogenaamde ‘rugzak’ kan stoppen. Tijdens een
netwerkbijeenkomst kunnen de belangrijkste punten benoemd
en gedeeld worden met leden van de crisisteams.
b. het actiepunt is reeds opgenomen in een werkplan van een van
de multi-werkgroepen c.q. mono-werkprocessen, maar moet
nog worden uitgevoerd
c. het actiepunt is nieuw en wordt opgenomen in een werkplan van
een van de multi-werkgroepen c.q. mono-werkprocessen en
voorzien van een planning
6. Vaststellen door Veiligheidsdirectie en verspreiden evaluatierapport

Regie

Politieke en/of maatschappelijke impact
Het Veiligheidsbureau houdt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van
de Veiligheidsdirectie de regie en is contactpersoon voor het externe
onderzoeksbureau.
Onvoldoende interne capaciteit
De evaluatiecommissie houdt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van
de Veiligheidsdirectie de regie en is contactpersoon voor het externe
onderzoeksbureau.

Resultaat

De uitkomsten van de externe evaluatie leiden tot een evaluatierapport, waarin
de aanleiding tot evalueren, gehanteerde methoden, de uitkomsten/bevindingen,
conclusies en aanbevelingen worden beschreven. Zie bijlage 4 format
evaluatierapport.
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5.

Taken en verantwoordelijkheden

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen
bij het evaluatieproces beschreven.

Voorzitter crisisteam

o
o
o

Organiseren en houden van een After Action Review direct na het incident
(vast agendapunt).
Aanleveren van een ingevuld quickscan-formulier bij de evaluatiecommissie.
Zich beschikbaar stellen en deelnemen aan schriftelijke evaluaties, leertafels
en externe evaluaties. Zich beschikbaar stellen houdt bijvoorbeeld in dat
medewerking wordt verleend aan een enquête of een interview in het kader
van de evaluatie, waarin men bevraagd wordt naar kennis, ervaringen en
meningen. Deelname heeft prioriteit boven de reguliere werkzaamheden van
medewerkers.

Leden crisisteam

o

Zich beschikbaar stellen en deelnemen aan de AAR, de schriftelijke
evaluatie, de leertafel en de externe evaluatie.

Betrokken kolommen/
partners

o
o

Het leveren van mensen en middelen.
Relevante informatie beschikbaar stellen.

Evaluatiecommissie

o
o
o

Regie voeren over het evaluatieproces.
Verzamelen, analyseren en beheren van quickscan-formulieren.
Het op basis van het quickscan-formulier adviseren van de
Veiligheidsdirectie om wel of niet over te gaan tot nadere evaluatie.
Indien daartoe besloten is door de Veiligheidsdirectie, opstellen van een
evaluatievoorstel en coördinatie van een interne evaluatie.
Instellen evaluatieteam uit pool van evaluatoren voor het maken van een
schriftelijke evaluatie of het organiseren en houden van een leertafel.
Begeleiden (goedkeuren en monitoren uitvoering opdracht) extern
onderzoeksbureau bij interne evaluatie (onvoldoende capaciteit).
Betrokkenen en Veiligheidsdirectie tussentijds informeren over de voortgang
van de schriftelijke evaluaties, leertafels en externe evaluaties.
Aanbieden evaluatierapport aan Veiligheidsdirectie.
Communiceren over evaluatierapport en besluitvorming hieromtrent naar
betrokkenen.
Communiceren via de nieuwsbrief VRHM over de leer- en actiepunten die
voortkomen uit de quickscan-formulieren en evaluatierapporten.
Evaluatierapporten laten plaatsen op het besloten deel van de website
VRHM.
Opstellen jaarrapportage.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jaarrapportage
Elk jaar stelt de evaluatiecommissie een jaarrapportage op. In de jaarrapportage
staat een overzicht van het aantal GRIP-incidenten, het aantal After Action
Reviews en het aantal gehouden interne en externe evaluaties. Tevens omvat
de jaarrapportage een overzicht van de leerpunten die komen uit de quickscanformulieren en interne en externe evaluaties. De jaarrapportage wordt een keer
per jaar in het Hoofdenoverleg en de Veiligheidsdirectie besproken.
Op basis van de jaarrapportage kan besloten worden de onderzoeksthema’s
voor het jaar daarop aan te passen. Deze aanpassing wordt ter besluitvorming
voorgelegd aan het Hoofdenoverleg/ de Veiligheidsdirectie.

Evaluatieteam

o

Organiseren en uitvoeren schriftelijke evaluatie.
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o
o
o
o

Veiligheidsbureau

o

o
o

Organiseren en houden leertafel.
Tussentijds informeren van de evaluatiecommissie over de voortgang van de
schriftelijke evaluatie en de leertafel.
Opleveren evaluatierapport van de schriftelijke evaluatie en van de leertafel.
Afstemmen van de actiepunten met de voorzitters van de multi-werkgroepen
en verantwoordelijken van de mono-werkprocessen.

Aanspreekpunt voor het externe onderzoeksbureau, bijvoorbeeld in geval
van een onderzoek door een inspectie of de Onderzoeksraad voor
Veiligheid.
Betrokkenen en Hoofdenoverleg/ Veiligheidsdirectie tussentijds informeren
over de voortgang van de externe evaluaties.
Monitoren van de voortgang van de actiepunten door opname in
voortgangsrapportage VRHM.

Voortgangsrapportage VRHM
Het Veiligheidsbureau stelt drie keer per jaar een voortgangsrapportage VRHM
op. In de voortgangsrapportage is een overzicht van de actiepunten en
actiehouders opgenomen, voorzien van de voortgangsstatus per leerpunt. Het
Veiligheidsbureau bespreekt het overzicht met de voorzitters van de
werkgroepen en verantwoordelijken voor de mono-werkprocessen. Daarna wordt
het overzicht geagendeerd voor het Hoofdenoverleg/ de Veiligheidsdirectie.
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A.10 Bijlage 2

BIJLAGEN
Multidisciplinaire evaluatiesystematiek
Bij GRIP-incidenten

van

naar
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A.10 Bijlage 2

Bijlagen bij de notitie ‘Multidisciplinaire
evaluatiesystematiek bij GRIP-incidenten’
Bijlage 1 Wettelijk kader & WOB
Toelichting Wet veiligheidsregio’s
Toelichting
In de Wet veiligheidsregio’s wordt in een aantal artikelen impliciet of expliciet gerefereerd aan
evalueren. Onderstaand de opsomming van deze artikelen.
A. Artikelen in de Wvr waar evaluatie impliciet of expliciet in voorkomt
§ 3. De veiligheidsregio
Art. 23
Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert een kwaliteitszorgsysteem.
Memorie van Toelichting
Een kwaliteitszorgsysteem is een managementsysteem met het doel de bedrijfsvoering in een
organisatie, zowel in profit als non-profitorganisaties te verbeteren. Er zijn verschillende
managementsystemen gangbaar waaronder het INK-model, ISO en HKZ-harmonisatiemodel. Met het
kwaliteitszorgsysteem worden op systematische wijze de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten
en het beheer bewaakt, beheerst en verbeterd. Het kwaliteitszorgsysteem is toegespitst op de
disciplines brandweerzorg, GHOR en politie. Bij de drie hulpverleningsdiensten is het gebruik van een
kwaliteitszorgsysteem al gangbaar, bij de politie is het gebruik van een dergelijk systeem, gebaseerd
op het model Nederlandse kwaliteit (INK), wettelijk verplicht. Bij de brandweerzorg wordt het INKmodel, beschreven in het Handboek kwaliteitszorg brandweer, in toenemende mate geïmplementeerd.
Bij de GHOR is naar verwachting in 2007 ongeveer 90% van de regio’s HKZ-gecertificeerd. Ook hier
is de trend zichtbaar om door te groeien naar implementatie van het INK-model.
§ 9. Bovenlokale rampen en crises
Art. 40, lid 1:
De voorzitter van de veiligheidsregio brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke
betekenis, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het regionaal
beleidsteam, schriftelijk verslag uit aan de raden van de getroffen gemeenten over het verloop van de
gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft genomen. Hij vermeldt daarbij of een burgemeester
gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheden schriftelijk bezwaar aan te tekenen.
Memorie van Toelichting
In dit artikel is geregeld hoe verantwoording wordt afgelegd over het optreden bij een bovenlokale
ramp of crisis. Om het proces van het afleggen van verantwoording ordelijk te laten verlopen, wordt
door de voorzitter van de veiligheidsregio een verslag uitgebracht van het verloop van de
gebeurtenissen en over de besluiten die door hem zijn genomen. Dit verslag dient de voorzitter van de
veiligheidsregio uit te brengen in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het
RBT. Het is voor het afleggen van verantwoording immers van groot belang dat alle relevante
informatie wordt verschaft. In het verslag moet worden vermeld of de burgemeesters gebruik hebben
gemaakt van hun recht bezwaar aan te tekenen tegen een besluit. De voorzitter van de
veiligheidsregio dient vervolgens, wederom in overeenstemming met de burgemeesters die deel
uitmaakten van het RBT, schriftelijk de door de raden van de betrokken gemeenten gestelde vragen te
beantwoorden.
§ 14. Toezicht
Artikel 57
1. Er is een Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, die onder gezag van Onze Minister, belast is
met:
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c. het verrichten van onderzoek naar aanleiding van een brand, ramp of crisis, tenzij de
Onderzoeksraad voor veiligheid, bedoeld in artikel 2 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid, een onderzoek instelt.
Memorie van Toelichting
In het eerste lid, onder c, is sprake van een onderzoeksplicht, tenzij de Onderzoeksraad voor
veiligheid een onderzoek instelt. Overigens kan een gemeentebestuur of het bestuur van een
veiligheidsregio desgewenst altijd ook zelf een onderzoek doen, onafhankelijk van de actie die de
Onderzoeksraad of de IOOV onderneemt. Denkbaar is dat het een bestuur om bepaalde aspecten
gaat die men zelf wil onderzoeken om lering uit te trekken.
B. Toelichting Wet openbaarheid van bestuur
Wet openbaarheid van bestuur
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is van toepassing indien een bijzondere wet, zoals
bijvoorbeeld de Onteigeningswet en de Archiefwet, geen speciale openbaarheidsregeling bevat. De
Wob werkt ook aanvullend, namelijk als de bijzondere wet geen uitputtende regeling geeft. De
hoofdregel is: alle informatie is openbaar, tenzij…
Wie en hoe
- Iedereen kan een verzoek om informatie doen bij het Dagelijks Bestuur;
- De verzoeker hoeft niet nadrukkelijk een beroep te doen op de Wob;
- De verzoeker moet het concrete onderwerp of het concrete document vermelden;
- De verzoeker hoeft zijn verzoek niet te motiveren;
- De verzoeker hoeft zijn persoonlijk belang niet aan te tonen;
- De verzoeker hoeft niet aan te tonen dat het algemeen belang gediend is met openbaarmaking
van de informatie.
Welke documenten
- Er moet sprake zijn van een document: een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat
(dus ook geluidsbanden, diskettes, videobanden, foto’s etc.). Mondeling beschikbare informatie
valt niet onder de Wob;
- Alle bij een bestuursorgaan (Dagelijks Bestuur, voorzitter, Algemeen Bestuur; lees: de
veiligheidsregio) berustende informatie valt onder de Wob. Het maakt daarbij niet uit of de regio
die informatie heeft opgesteld of dat die van een derde afkomstig is (bijvoorbeeld brieven van
burgers en ontvangen adviezen);
- Het gaat dus om alle informatie die bij de regio aanwezig is, tenzij de documenten toevallig en
onbedoeld bij de regio terecht zijn gekomen;
- Hoe de informatie bij de regio terechtgekomen is, doet er niet toe, evenmin of de regio
verantwoordelijk is voor het document of de kwestie waarover het gaat;
- Als een verzoek te algemeen geformuleerd is, moet de verzoeker zijn verzoek preciseren (het
hoofd van het Veiligheidsbureau kan daarbij helpen);
- Berust de informatie elders, dan moet de regio daarnaar verwijzen. Als het een schriftelijk verzoek
is, moet de regio dat doorsturen naar de instantie waar de informatie berust.
Welke onderwerpen
- Het moet gaan om een bestuurlijke aangelegenheid: het moet dus gaan over het beleid van een
bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan;
- Het begrip bestuurlijke aangelegenheid is een ruim begrip. De regio moet snel aannemen dat de
gevraagde informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. Ook informatie over gedragingen
van ambtenaren en bestuurders bijvoorbeeld betreft volgens de jurisprudentie een bestuurlijke
aangelegenheid, omdat het daarbij gaat om de goede gang van zaken binnen de regio. Zelfs
gegevensbestanden die gerelateerd kunnen worden aan bepaalde bestuurlijke taken, vallen onder
de Wob (bijvoorbeeld topografische gegevens ten behoeve van het maken van een dekkingsplan).
Niet: informatie over een concrete functiewaardering van een medewerker.
Wanneer niet
- Alle informatie is volgens de Wob openbaar, tenzij…..;
- Dat ‘tenzij’ wordt onderscheiden in absolute en relatieve uitzonderingen;
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Geldt een uitzondering dan is de veiligheidsregio verplicht de informatie te weigeren;
Geldt zo’n uitzondering niet, dan is de veiligheidsregio verplicht de informatie te verstrekken.

Absolute uitzonderingsgronden
Het verstrekken van informatie blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet
bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt.
Relatieve uitzonderingsgronden
Het verstrekken van informatie is hierbij afhankelijk van een belangenafweging. Het algemeen belang
van informatieverstrekking (waar de Wob van uitgaat) moet de veiligheidsregio hierbij afwegen tegen
de hieronder genoemde belangen (let op: het persoonlijk belang van de verzoeker hoeft hij niet aan te
tonen en dat mag dus ook geen rol spelen bij de belangenafweging):
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; (voor de
veiligheidsregio niet snel van toepassing)
b. de economische of financiële belangen van de regio; (bij lopende onderhandelingen
bijvoorbeeld)
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; (bij bestuurders en ambtenaren prevaleert
het algemeen belang van de openbaarheid meestal boven deze privacybepaling. In zijn
algemeenheid geldt dat de persoonlijke levenssfeer van overheidsfunctionarissen niet in het
geding is voor zover uitsluitend hun beroepshalve functioneren aan de orde is. Verder is dit lid
niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.)
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de
informatie; (in dit geval kan de informatie wel onder embargo naar de pers)
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
Andere beperkingen
Ook documenten ten behoeve van intern beraad zijn in principe openbaar, al denken velen van niet.
- De veiligheidsregio behoeft echter geen informatie te verstrekken (en kan dus het correctiekwastje
hanteren) over in het document opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Daaronder verstaat
de Wob: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van één of meer personen over een
bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe aangevoerde argumenten;
- Althans: indien mogelijk kan de veiligheidsregio de informatie wel anonimiseren; dat hoeft niet als
de betrokken adviseur instemt met volledige informatieverstrekking;
- Let op: feiten vallen niet onder persoonlijke beleidsopvattingen.
Termijnen
- De veiligheidsregio moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van
het verzoek, beslissen en moet de gevraagde informatie binnen vier weken leveren.
- De termijn van vier weken kan in beide gevallen met ten hoogste vier weken worden verlengd.
- Vóór het aflopen van de eerste termijn moet de veiligheidsregio schriftelijk en gemotiveerd
aangeven waarom verdaging nodig is.
- De beslissing kan zowel mondeling als schriftelijk worden genomen als die positief is.
- Negatieve beslissingen op schriftelijke verzoeken moeten schriftelijk gebeuren; negatieve
beslissingen op mondelinge verzoeken moeten schriftelijk plaatsvinden indien de verzoeker
daarom vraagt. De regio moet hem op die mogelijkheid wijzen, want hij kan alleen tegen een
schriftelijk besluit (Awb-)bezwaar maken (Awb: Algemene wet bestuursrecht).
Eisen aan de motivering
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Uit de motivering van een afwijzing door de regio behoeft natuurlijk geen informatie te blijken die
nu juist geheim moet blijven;
De regio moet van geval tot geval beslissen. Op voorhand bepaalde categorieën uitsluiten mag
niet;
Bij toepassing van een absolute weigeringsgrond behoeft de regio minder goed te motiveren dan
bij een relatieve weigeringsgrond. Bij die laatste moet de regio immers een goede
belangenafweging aantonen.

Op welke wijze informatie verstrekken
- De regio moet rekening houden met de voorkeur van de verzoeker. Die heeft het in principe voor
het zeggen, tenzij:
a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden;
b. de informatie al in een andere vorm voor het publiek beschikbaar is (staat bijvoorbeeld al
op de website).
-

Informatie kan de regio verstrekken:
a. door verstrekking van een kopie of de letterlijke inhoud in andere vorm (via e-mail
bijvoorbeeld);
b. door inzage te verlenen;
c. door een uittreksel of samenvatting te verstrekken;
d. mondeling.

Voorbeelden Wob
Voorbeelden van documenten (= schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat), zoals
bedoeld onder de Wob:
- protocollen;
- documenten over geoefendheid van groepen en/of functionarissen;
- dekkingsplan;
- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
- evaluaties/rapportages;
- verbetertrajecten voor personen.
Ieder verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur dient afzonderlijk beoordeeld te worden
aan de hand van de uitzonderingsgronden. Binnen de hierboven genoemde categorieën van
documenten zullen met name de meer op de persoon van de medewerker gerichte elementen een
zorgvuldige afweging vragen:
- de uitzonderingsgrond ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’: afwegen welke informatie
wel en welke niet wordt verstrekt (zoals al opgemerkt geldt in zijn algemeenheid dat de
persoonlijke levenssfeer van overheidsfunctionarissen niet in het geding is voor zover uitsluitend
hun beroepshalve functioneren aan de orde is);
- documenten ten behoeve van ‘intern beraad’: in een document opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen = een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van één of meer personen
over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe aangevoerde argumenten.
- camerabeelden. Bij deze vorm van informatie kan onderscheid worden gemaakt tussen het
doorgeven van beelden zonder deze vast te leggen en het maken van opnames, waarbij beelden
worden vastgelegd. Bij de eerste vorm is geen sprake van informatie in de zin van de Wob. Bij het
vastleggen van beelden geldt de Wob, omdat er sprake is van (voorbereiding en uitvoering van)
een bestuurlijke aangelegenheid en de drager van de informatie (band/tape) een document is in
de zin van de Wob. Deze informatie is daarmee openbaar, tenzij een van de uitzonderingsgronden
van de Wob van toepassing is. Bij de afweging kan nog onderscheid worden gemaakt tussen het
vastleggen van beelden van een oefening (voor intern beraad) en beelden ten tijde van een
incident.
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Bijlage 2

After Action Review

After Action Review
Versie 0.2

Agenda After Action Review
1. Opening en welkom
2. Doel nabespreking en spelregels
3. Korte terugblik op begin incident
4. Reden tot opschaling GRIP-niveau x
5. Evaluatievragen; bespreek in een groepsgesprek de evaluatievragen en zoom daarbij in op
de verschillende vooraf vastgestelde thema’s (zie ‘thema’s multidisciplinair evalueren’). Vul de
antwoorden op de achterzijde van dit formulier in.
•

Wat was het plan en met welke risico’s hielden we rekening?
Reconstrueer met elkaar de knelpunten van het plan, strategie, tactiek, geldende plannen
& procedures, alsmede de tijdslijn.

•

Wat is er werkelijk gebeurd?
Reconstrueer met elkaar wat er daadwerkelijk gebeurd is tijdens de inzet of activiteit.
Hierbij kunnen de volgende vragen worden gesteld:
- wat is gedaan/ opgeleverd waar wij trots op zijn?
- wat waren de grootste teleurstellingen, tegenvallers en problemen?
- wat is het belangrijkste verschil tussen plan en werkelijkheid?

•

Waarom gebeurde het?
Analyseer de ‘belangrijkste’ overeenkomsten en de verschillen tussen het plan en de
werkelijke gebeurtenissen, zoek naar het waarom daarvan. Hierbij kunnen de
onderstaande vragen helpen:
- wat werkte en waarom?
- wat ging moeizaam en waarom?
- wat werkte niet en waarom niet?

•

Wat kunnen we als team van deze ervaring leren?
Stel als team de vraag wat je op basis van deze ervaring leert en een volgende keer kunt
gebruiken. Richt je hierbij zowel op wat wel werkte als wat niet werkte. Het is pas een les
als de waaromvraag beantwoord is!

•

Zijn er geleerde lessen die we met anderen willen delen?
Bedenk welke leerpunten of ervaringen je als team zou willen meegeven aan andere
(vergelijkbare) teams of aan de rest van de organisatie.

6. Nadere evaluatie gewenst?
7. Acties en vervolg van nabespreking en quickscan
8. Sluiting
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After Action Review
Versie 0.2

Toelichting After Action Review
Een After Action Review (AAR) is een mondelinge evaluatiemethode om, na het afronden van een
GRIP-incident, het crisisteam op een gestructureerde manier de aanpak daarvan te laten analyseren en
de geleerde lessen te laten verzamelen. Dit om inzicht te krijgen in het eigen functioneren en daarvan te
leren als team en teamlid. In de basis hoeft een AAR niet langer te duren dan 15 minuten. Uiteindelijk
zal op basis van de AAR/ quickscan-formulier moeten blijken of er noodzaak is tot nadere evaluatie van
het incident.
Uitvoering
Het crisisteam onderzoekt zelf het eigen functioneren. Hiertoe krijgt men een vaste set vragen en een
quickscan-formulier aangereikt. De voorzitter van het crisisteam ziet er op toe dat direct na afloop van
het incident de AAR plaatsvindt. De verslaglegging vindt plaats met behulp van het quickscan-formulier.
De uitvoering hiervan is belegd bij de informatiemanager CoPI, secretaris ROT, informatiemanager BT
of CaCo.
.

Spelregels / randvoorwaarden
De randvoorwaarden tot een succesvolle AAR zijn:
• actieve houding teamleden;
• vertrouwelijkheid;
• vrij van status en hiërarchie;
• zonder waardeoordeel;
• aanvallen is niet toegestaan. Het gaat om leren, niet om berispen!;
• toehoorders zijn alleen welkom als alle teamleden daarmee akkoord zijn;
• het gaat vooral over het eigen handelen en dat van het team;
• met elkaar verantwoordelijkheid voelen om de resultaten van de AAR te gebruiken.
Thema’s multidisciplinair evalueren / nabespreken
Thema
Organisatie

Beschrijving
Het opbouwen, onderhouden, maar ook kennen van de
crisisorganisatie om het incident te bestrijden.

Proces

Diverse processen zijn cruciaal voor een goede
incidentbestrijding: beeldvorming, oordeelsvorming,
besluitvorming en informatiemanagement zijn belangrijke
voorbeelden. Belangrijkste hierbij is een gedeeld totaalbeeld.

Informatiemanagement

Een cyclisch proces dat tot doel heeft dat een ieder binnen de
crisisorganisatie kan beschikken over tijdige, actuele en
gevalideerde informatie om op zijn niveau leiding te kunnen
geven, af te stemmen, te controleren en bij te sturen.
Het communiceren naar de bevolking over wat er aan de hand
is, wat er kan gebeuren, wat er gedaan wordt en wat er van hen
verwacht wordt.
In de koude fase nadenken over incidentbestrijding. Waarin
afspraken gemaakt worden met crisispartners, risico’s in kaart
worden gebracht en voorbereidingen worden getroffen in het
geval van dreiging.
Het opleiden, trainen en oefenen van individuen en teams om ze
optimaal voor te bereiden op de incidentbestrijding, waarbij
samenwerken, het kennen van de juiste processen, het kennen
van de juiste betrokkenen organisaties en weten hoe om te gaan
met communicatie cruciaal is.

Crisiscommunicatie
Planning en
voorbereiding

Opleiden,
trainen en
oefenen
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Subthema
Structuur
Op- en afschalen
Leiding en coördinatie
Melding & alarmering
Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming
Informatiedeling
Netwerk-/omgevingsanalyse
Tekst
Plot

Communicatiestrategie
Handelingsperspectief
Generieke planvorming
Specifieke planvorming

Opleiden
Bijscholen
Trainen
Oefenen
Evalueren
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Bijlage 3

Quickscan-formulier

Het quickscan-formulier s.v.p. mailen naar multievaluatie@vrhm.nl

Quickscan-formulier
Datum : …………………………….
Naam Leidinggevende : ……………………………………………………………………………
Crisisteam :

CoPI

ROT

Beleidsteam

Regionaal Beleidsteam

Type incident : ………………………………………………………………………………………
Locatie incident : ……………………………………………………………………………………
GRIP-niveau : ……….
Redenen tot opschaling GRIP-niveau X
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Wat was het plan en met welke risico’s hielden we rekening?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………………………………………
Wat is er werkelijk gebeurd?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..........................................................................................................................
Waarom gebeurde het?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Wat kunnen we als team van deze ervaring leren?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er geleerde lessen die we met anderen willen delen?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nadere evaluatie gewenst?
Bestaat de behoefte aan een nadere evaluatie?

Nee

Ja

Beargumenteer de keuze: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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Bijlage 4

Format evaluatierapport

Inleiding
- aanleiding
- situatieschets en achtergrondinformatie
- hoofdvraag en onderzoeksvragen
- doelstelling
- afbakening/ begrenzing
Methode(n) van evalueren
- gehanteerde methode(n) en motivatie
- kwantitatieve en/of kwalitatieve methode
- betrouwbaarheid en validiteit
Deel I: Feitenrelaas inzet/ incident
- locatie/ objectgegevens
- aard en omvang
- tijdlijn
- ingezette teams/ eenheden/ functionarissen (zie Regionaal Crisisplan)
Deel II: Analyse van de feiten, conclusies en aanbevelingen
Organisatie
- bevindingen
- conclusies en aanbevelingen
Proces
- bevindingen
- conclusies en aanbevelingen
Informatiemanagement
- bevindingen
- conclusies en aanbevelingen
Crisiscommunicatie
- bevindingen
- conclusies en aanbevelingen
Planning en voorbereiding
- bevindingen
- conclusies en aanbevelingen
Opleiden, trainen en oefenen
- bevindingen
- conclusies en aanbevelingen
Bijlagen
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A.11

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Aanpassing huisstijl VRHM
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

Lisette Wenink (BHM)
27 maart 2014

A.11

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Het logo van de politie wordt voortaan niet meer toegepast in de huisstijl van de VRHM. Dit in
verband met juridische belemmeringen rondom het gebruik van het logo van het Korps Nationale
Politie (KNP).
De logo’s van gemeenten, GHOR en brandweer worden alleen gebruikt op de eerste bladzijde
van huisstijldragers die in de bestuurlijke besluitvorming worden gebruikt (notities, rapporten etc.).
Onder de logo’s komt de volgende zin te staan (in volgorde kleurenbalk in logo):
In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners
samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.

Deze constructie, inclusief het kleurenbalkje balkje wordt alleen op de eerste pagina hoeft alleen
op de eerste pagina te worden afgebeeld. Op vervolgpagina’s komen geen logo’s, geen zinnetje
en geen balkje.
Achtergrond
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het logo van de politie niet meer in de huisstijl van de VRHM
toe te passen, omdat de VRHM slechts onder voorwaarden toestemming krijgt voor het gebruik
van het politielogo. Het komt erop neer dat de politie steeds toestemming moet geven voor het
gebruik van het politielogo op documenten die als ‘juridisch’ kunnen worden aangemerkt. In de
praktijk zou onduidelijkheid kunnen ontstaan over de vraag of een document wel of geen juridisch
karakter heeft met als gevolg dat er overlegd moet worden met de politie. Dat betekent dat de
afhandeling van documenten van de VRHM in de toekomst vertraging kan oplopen vanwege
huisstijlvraagstukken. Een onwenselijke situatie.
De VRHM vindt het belangrijk de logo’s van de andere kolommen (gemeenten, GHOR en
brandweer) op de eerste pagina (van huisstijldragers in de sturings- en verantwoordingslijn) te
blijven gebruiken en ook de samenwerking met de politie te benadrukken. Door toevoeging van
bovengenoemde zin op de eerste pagina van de betreffende huisstijldragers wordt recht gedaan
aan de netwerkorganisatie die de VRHM is en bestaat er geen het risico op het onrechtmatig
gebruik van het politielogo.
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3. Implementatie en communicatie
Team Communicatie van Brandweer Hollands Midden zal het handboek huisstijl VRHM (versie
maart 2013) aanpassen, de huisstijlsjablonen laten aanpassen en het drukwerk laten produceren.
Zodra alle nieuwe middelen beschikbaar zijn worden de gebruikers daarover geïnformeerd. De
verwachting is dat de aangepaste huisstijlmiddelen vanaf begin mei 2014 beschikbaar zijn.

4. Bijlage
1.

Gebruik van logo’s kolommen in huisstijl VRHM

5. Historie besluitvorming
In vergadering van het Dagelijks Bestuur van 30 januari 2014 vastgesteld en de
Veiligheidsdirectie van 16 december 2013 besproken.
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BIJLAGE 1. gebruik van logo’s kolommen in huisstijl VRHM
Achtergrond huisstijl VRHM
Circa vijf jaar geleden is er een eigen huisstijl voor de VRHM ontworpen. Destijds is ervoor
gekozen om de logo’s van de verschillende kolommen daarin te verwerken. Achterliggende
gedachte daarbij was: de VRHM wordt gezien als een netwerkorganisatie, waarbij de kolommen
de A-merken zijn. Anderzijds is de VRHM een zelfstandige juridische eenheid. Zo zijn de
medewerkers van Brandweer Hollands Midden, het Veiligheidsbureau en Bureau gemeentelijke
Crisisbeheersing in dienst van de VRHM en medewerkers van de GHOR en Politie niet. Daarom
is afgesproken dat de VRHM-huisstijl, inclusief de logo’s van de kolommen, alleen wordt gebruikt
in de sturings- en verantwoordingslijn van de VRHM. Dit houdt in dat de multidisciplinaire
werkgroepen de huisstijl gebruiken wanneer zij voorstellen, adviezen, rapporten en notities via het
Hoofdenoverleg en de Veiligheidsdirectie aanbieden aan het dagelijks Bestuur en/of het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. In alle andere gevallen wordt het
logo van de VRHM zonder de logo’ s van de kolommen gebruikt.
Voorwaarden voor gebruik politielogo
Tot 1 januari 2013 was het logo van Politie Hollands Midden onderdeel van de huisstijl van de
VRHM. In verband met de vorming van het Korps Nationale Politie per 1 januari 2013 heeft team
Communicatie de huisstijl van de VRHM op dat punt laten aanpassen. Het logo van Politie
Hollands Midden is vervangen door het logo van het Korps Nationale Politie. Tijdens het
Hoofdenoverleg van 18 maart 2013 is besproken dat gebruik van het KNP-logo conform het
voorstel ‘aanpassing huisstijl’ mogelijk op juridische bezwaren zou stuiten, indien het ‘naar buiten
toe’ zou worden gebruikt. Die vraag werd uitgezet bij de afdeling Communicatie van het KNP.
Eind augustus kwam er uitsluitsel over de vraag of de VRHM het politielogo wel of niet in de eigen
huisstijl mag gebruiken. Het ging daarbij echter niet om een eenvoudig ja of nee. VRHM krijgt
onder drie voorwaarden toestemming voor het gebruik van het politielogo in de huisstijl van de
VRHM.
De voorwaarden die voor de VRHM gelden voor het gebruik van het politielogo, luiden als volgt:
1. Het politielogo wordt onverkort volgens de huisstijlinstructies van de politie, vastgelegd in
de politiehuisstijl, toegepast. Genoemde huisstijlinstructies van de politie kan de VRHM
via de directie Communicatie Korps Nationale Politie opvragen.
2. Het politielogo wordt uitsluitend toegepast op de door VRHM aangegeven
multidisciplinaire momenten. In dat geval worden de logo’s van de vier kolommen
(gemeenten, GHOR, brandweer en politie) toegepast.
3. In het geval een document voorzien van het politielogo aangemerkt kan worden als een
‘juridisch’ document en de politie (en daarmee het ministerie van V&J), gecommitteerd
wordt, dient vooraf afstemming plaats te vinden met de directie Communicatie van het
Korps Nationale Politie.
De toestemming onder voorwaarden komt onmiddellijk te vervallen wanneer blijkt dat de
huisstijlinstructies niet worden gevolgd en/of er imagoschade ontstaat met betrekking tot de
Nederlandse politie en/of de publieksveiligheid in het gedrang komt.
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De toestemming, onder voorwaarden, wordt door het IFV (namens de Staat) nooit voor
onbepaalde tijd verstrekt. De eindtijd voor deze toestemming is gesteld op 31 december 2014 en
komt automatisch te vervallen. Wanneer de wens bestaat het politielogo ook na genoemde
periode te gebruiken, dient opnieuw toestemming te worden gevraagd.
Het IFV verzoekt de VRHM de definitieve versie van de Richtlijnen Huisstijl VRHM voor
vormgevers en drukkers – printversie toe te zenden waaraan het politielogo is toegevoegd.
Daarbij gevoegd voorbeelden van de diverse documenten waarop het politielogo is toegepast.
In beide gevallen digitaal.
Een kopie van deze ‘toestemming onder voorwaarden’ wordt gezonden naar de directie
Communicatie van het Korps Nationale Politie.
De VRHM moet schriftelijk bevestigen dat zij akkoord gaat met de bovengenoemde voorwaarden.
Besluit Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur sluit niet uit dat er problemen kunnen ontstaan op basis van voorwaarde 3
die bepaalt dat het politielogo niet mag worden gebruikt op documenten die als juridisch kunnen
worden aangemerkt. In de praktijk kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag of een document
wel of geen juridisch karakter heeft met als gevolg dat er overlegd moet worden met de politie.
Het is dus niet uitgesloten dat de afhandeling van documenten in de toekomst vertraging oploopt
vanwege huisstijlvraagstukken. Een onwenselijke situatie. Daarom heeft het DB besloten dat het
logo van de politie voortaan meer wordt gebruikt in de huisstijl van de VRHM.
De logo’s van gemeenten, GHOR en brandweer alleen te gebruiken op de eerste bladzijde van
huisstijldragers die in de bestuurlijke besluitvorming worden gebruikt (notities, rapporten etc.).
Onder de logo’s komt de volgende zin te staan:
In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners
samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.

Deze constructie, inclusief het kleurenbalkje balkje wordt alleen op de eerste pagina hoeft alleen
op de eerste pagina te worden afgebeeld. Op vervolgpagina’s komen geen logo’s, geen zinnetje
en geen balkje.
Implementatie
Team Communicatie van Brandweer Hollands Midden zal het handboek huisstijl VRHM (versie
maart 2013) aanpassen, de huisstijlsjablonen laten aanpassen en het drukwerk laten produceren.
Zodra alle nieuwe middelen beschikbaar zijn worden de gebruikers daarover geïnformeerd. De
verwachting is dat de aangepaste huisstijlmiddelen vanaf begin mei 2014 beschikbaar zijn.
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2. Toelichting
Aanleiding
Het ministerie van V&J heeft de veiligheidsregio’s verzocht om een continuïteitsplan op te stellen,
waarin beschreven wordt hoe de effecten van een verstoring van ICT of elektriciteit zoveel
mogelijk gereduceerd worden, de kernactiviteiten worden gecontinueerd en het herstel wordt
bespoedigd. Op 25 maart 2013 heeft de Veiligheidsdirectie de projectopdracht vastgesteld, op
basis waarvan voorliggend plan tot stand gekomen is. Het continuïteitsplan is in de
Veiligheidsdirectie van 16 december 2013 vastgesteld.
Toelichting
Berenschot heeft in opdracht van het Ministerie van V&J een modelplan opgeleverd. Dit model is
zoveel mogelijk gevolgd, zodat het plan voldoet aan dat wat wordt gevraagd vanuit het ministerie.
Met het oog op de toekomstige samenvoeging van de meldkamers is nadrukkelijk afstemming
geweest met de Veiligheidsregio Haaglanden. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met de 4
kolommen (specifiek met sector Middelen van de brandweer in verband met het beheer van de
crisisruimten) en de meldkamer.
Tijdens het project is geconstateerd dat de continuïteit van de hoofdstructuur van Hollands
Midden in grote mate gewaarborgd is, doordat voorzieningen redundant zijn uitgevoerd. Wanneer
het ene systeem faalt, is er een ander systeem dat kan overnemen of kan er teruggevallen
worden op bijstand van crisispartners. Daarnaast zijn er voldoende locaties beschikbaar wanneer
een van de crisisruimten niet beschikbaar is. Tot slot zijn hulpdiensten van nature in grote mate
zelfvoorzienend en in staat middels alternatieve werkwijzen hun processen te continueren.
Wel is geconstateerd dat er voor de doorontwikkeling van continuïteit een grote mate van
afhankelijkheid is van andere ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio, waaronder:
- het aanstaande samengaan van de meldkamers VRHM en VRH;
- uniformering van de brandweerprocedures VRHM en VRH (onder andere uitvalprocedures);
- het project “ICT Basis op Orde” en “Facilitair 2.0” binnen de brandweer;
- de ontwikkelingen ten aanzien van de nationale politie.
Dit maakt dat in voorliggend plan niet alles tot op detailniveau is beschreven. Voorliggend
continuïteitsplan geeft uitgangspunten, inzicht in de wijze waarop zaken geregeld zijn en wat
alternatieven zijn. Daarnaast geeft het handvatten over de verantwoordelijkheden en de wijze van
samenwerking tussen de crisisorganisatie en de interne facilitaire organisatie. Tot slot worden er
een aantal onderwerpen voor doorontwikkeling aangedragen, die buiten de scope van dit project
vallen, waaronder:
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- Opstellen Informatiekaart Communicatie-uitval (reeds vastgesteld);
- Communicatie richting burgers (deels opgenomen in het Draaiboek Stroomuitval);
- Update procedures uitval P2000/ C2000 (onderdeel van project fusie meldkamers);
- Afspraken uitwijklocatie Haaglanden (in concept gereed, in afwachting van besluitvorming
Haaglanden);
- Uitwerking continuïteit Brandweer (ICT Basis op orde en facilitair 2.0);
- Uitwerking continuïteit Nationale Politie, eenheid Den Haag (volgt).
Verdere uitwerking vindt in aparte trajecten plaats. Relevante uitkomsten worden te zijner tijd
waar nodig opgenomen in het plan. Multidisciplinaire afstemming hierover vindt plaats via de
werkgroep MDOP.

3. Implementatie en communicatie
- Dit plan wordt beschouwd als een levend document, dat bij relevante ontwikkelingen en op
basis van oefen- en incidentevaluaties aangepast kan worden.
- Na vaststelling wordt het plan via de werkgroep MDOP verspreid onder de relevante
functionarissen.
- De werkgroep MDOTO wordt gevraagd om de samenwerking tussen de “interne facilitaire
organisatie” en de crisisorganisatie op te nemen als oefendoel in het werkplan.

4. Bijlagen
- Continuïteitsplan Veiligheidsregio Hollands Midden

5. Historie besluitvorming
a. Dagelijks Bestuur 30 januari 2014: kennis genomen van continuïteitsplan.
b. Veiligheidsdirectie 16 december 2013: vaststelling continuïteitsplan
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1 Inleiding
De VRHM is net als de maatschappij steeds afhankelijker geworden van ICT en elektriciteit. Deze
afhankelijkheid maakt de Veiligheidsregio kwetsbaar. Aangezien de Veiligheidsregio een vitale
functie bekleedt binnen de maatschappij is het van belang voorbereid te zijn op een eventuele
grootschalige uitval van ICT en elektriciteit.

1.1 Doel en doelgroep
Dit plan heeft tot doel om de effecten van een verstoring van elektriciteit of ICT of bijvoorbeeld
een cyber aanval, waardoor de hoofdstructuur van de Veiligheidsregio zelf geraakt wordt, zoveel
mogelijk te reduceren, de kernactiviteiten te continueren en het herstel te bespoedigen.
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Figuur 1 Hoofdstructuur VRHM

Functionarissen binnen deze hoofdstructuur, die tijdens een crisis een rol hebben op bestuurlijk,
tactisch en operationeel niveau en die bij uitval belast zijn met het zoveel mogelijk reduceren van
de effecten van de verstoring behoren tot de doelgroep.

1.2 Uitgangspunten
Dit plan beschrijft wat de Veiligheidsregio organiseert om de impact van de uitval zo veel mogelijk
te verkleinen, de kritieke processen binnen de Veiligheidsregio voort te kunnen zetten en hanteert
daarbij de volgende uitgangspunten:
1. Gezamenlijk Meldkamer Beheer
De meldkamer Hollands Midden zal naar verwachting in 2014 verhuizen naar de Yp in Den
Haag. Daarom wordt in dit continuïteitsplan als uitgangspunt gehanteerd dat de
meldkamer van Hollands Midden in Haaglanden is ondergebracht.
2. Gebruik van bestaande middelen
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Systemen worden zoveel mogelijk geborgd met behulp van meervoudige opslag en
fall/back oplossingen, alternatieve werkwijzen, voorbereide procedures, afspraken over
het gebruik van uitwijklocaties en met veerkrachtige medewerkers.
3. Beroep op crisispartners
Wanneer alle alternatieven uitvallen, zal er een beroep gedaan worden op crisispartners,
waaronder andere Veiligheidsregio’s, Defensie en Dares1. Tevens kan er via het Landelijk
Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en het Nationaal Crisis Centrum (NCC) een
beroep gedaan worden op (inter-) nationale bijstand.

1.3 Relatie met andere plannen
Naast het Regionaal Crisisplan zijn er plannen van meer operationele aard, zoals monodisciplinaire
procedures en handleidingen. Daarnaast is een informatiekaart opgesteld, waarin de verschillende
alternatieven bij communicatie uitval zijn beschreven.

2 Wat bedreigt ons
2.1 Wat kan er misgaan
Uitval van elektriciteit en/of ICT kan ons op diverse manieren raken:
Bij uitval van elektriciteit kun je bijvoorbeeld denken aan storing in een elektriciteitscentrale,
problemen met elektriciteitskasten of uitval van zendmasten.
Dit heeft tot gevolg dat communicatieverkeer (mobieltjes, C2000, P2000) in mindere mate of
geheel niet mogelijk is. Zelfs als zendmasten van noodstroom zijn voorzien, zal
communicatieverkeer slechts ten dele én tijdelijk mogelijk zijn.
Elektriciteitsuitval kent ook een aantal praktische gevolgen zoals het ontbreken van water uit de
kraan of een niet werkend toilet.
Bij uitval van ICT kan het gaan om uitval van bijvoorbeeld hardware en/of software. Dit is aan de
orde wanneer het serverpark waarop alle software draait afbrandt, of als het landelijk IP-verkeer
wegvalt; waardoor er geen internet is en daarmee bijvoorbeeld geen LCMS, of als andere landelijke
diensten zoals C2000 uitvallen.
Uitval van software kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een virus of cyberattack, waardoor
applicaties in storing raken (delen of de hele basisomgeving). Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld
informatiesystemen zoals GMS niet meer operationeel zijn.
Uitval van elektriciteit en hardware kan lokaal van aard zijn, maar uitval van software zal naar alle
waarschijnlijkheid verschillende locaties van de Veiligheidsregio raken.
Grootschalige uitval van alleen de hardware is overigens minder waarschijnlijk.

1

De gemaakte afspraken met Defensie en Dares zijn samengevat op de Informatiekaart
Communicatieuitval.
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2.2 Waar kan het misgaan
Binnen de VRHM zijn de GMK, CoPI, ROT, TBZ en (R-)BT ruimten van kritiek belang voor het
functioneren van de hoofdstructuur. Voor deze locaties zijn dan ook noodvoorzieningen vereist in
geval van uitval van elektriciteit en/of ICT.

3 Wat doen we wel/niet
Dit plan richt zich op het continueren van de hoofdstructuur (multidisciplinair) van de
crisisbeheersing.
Dit plan heeft géén betrekking op:
• De activiteiten van de Veiligheidsregio in geval van uitval richting burgers en bedrijven. Dit
staat onder andere beschreven in het Calamiteitenplan stroomuitval.
• Mono disciplinaire processen/taken van brandweer, GHOR, Politie en Gemeenten
Hoewel die uitwerking buiten de scope van dit plan valt, functioneert het één niet zonder het
ander. Voor inzicht in de samenhang wordt in Hoofdstuk 5 op hoofdlijnen een doorkijk
gegeven in de voorbereiding van de verschillende kolommen.
• De samenwerkingsafspraken/convenanten die op dit moment worden ontwikkeld met diverse
partners, waaronder de energiesector. Deze bevatten onder meer afspraken over het
afstemmen van crisisplannen en deelname aan crisisteams.

3.1 Kritische processen en niet kritische processen
Voor de kritische processen; welke geen uitval verdragen en dus niet mogen ‘omvallen’ dient
noodstroom, back-upsystemen voor servers en uitval-bestendige communicatieapparatuur
beschikbaar te zijn:
Kritisch proces

Toelichting

Melding & Alarmering

Onderdeel van het meldkamerproces, waaronder de (verlengde) intake,
routering en uitgifte.

Op- & Afschaling

Onderdeel van het meldkamerproces, waaronder opschaling en
afschaling van teams.

Leiding & Coördinatie

Het operationeel krijgen en houden van de commandostructuur,
waaronder de onderdelen van de hoofdstructuur van crisisbeheersing

Informatie uitwisseling Het garanderen van communicatiemogelijkheden tussen genoemde
teams en operationele eenheden

Niet-kritische processen verdragen uitstel. Dit zijn de zogenaamde koude taken van de organisatie,
deze vallen buiten de scope van dit plan.
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3.2 Noodvoorzieningen voor ICT
De uitvoering van kritische processen is afhankelijk van ICT software (applicaties /programma’s) en
hardware (systemen, computers, servers). De beschikbaarheid van de ICT bepaalt welke
noodvoorzieningen nodig zijn om de kritische processen draaiende te houden. De Veiligheidsregio
heeft een aantal noodvoorzieningen getroffen die gericht zijn op het ondervangen van uitval van
ICT.
Binnen brandweer Hollands Midden, dat verantwoordelijk is voor de CoPI unit, ROT en RBT ruimte,
loopt op dit moment een traject, waarbij oude ICT componenten en de oude telefooncentrale
worden uitgefaseerd. Dit om de ICT omgeving veilig en stabiel te houden. Tevens wordt om de
continuïteit te waarborgen de ICT omgeving periodiek geupdate naar de laatst bekende /stabiele
versie. Bij calamiteiten zal na afronden van het project ‘de ICT basis op orde’ een deel van ICT
omgeving operationeel blijven bij uitval van 1 fysiek datacenter. Daarnaast zijn extra
maatregelen ingeregeld voor ROT en RBT. Dit omvat een losse dedicated internetverbinding en een
periodieke controle op de werkplekken die daar staan om de continuïteit te waarborgen.
Eind dit jaar wordt de nieuwe CoPI unit voor Hollands Midden geleverd. In het programma van
eisen is rekening gehouden met noodvoorzieningen; data en spraakverbindingen kunnen via
verschillende providers opgezet worden. Wanneer dit niet werkt, kan gebruik gemaakt worden van
een satelliet verbinding.
Wanneer bovengenoemde ontwikkelingen zijn afgerond kan de mate van robuustheid van de
verschillende ICT systemen worden getoetst. Op basis van gesprekken met verschillende experts
wordt geconcludeerd dat op dit moment de meeste onderdelen redundant zijn uitgevoegd of dat
er ICT is die de functionaliteit kan overnemen.

3.3 Noodvoorziening voor elektriciteit
De Veiligheidsregio heeft een aantal noodvoorzieningen getroffen die gericht zijn op het
ondervangen van uitval van elektriciteit. Naast noodstroomvoorzieningen gaat het om het
aanwijzen van uitwijklocaties; zie de navolgende tabel.
Team

Noodvoorzieningen

Uitwijklocaties

GMK

De meldkamer is aangesloten op een
noodstroom aggregaat, inclusief no break.

RBT

De RBT ruimte is aangesloten op een
noodstroom aggregaat.
De meeste locaties beschikken over een
noodaggregaat.

In eerste instantie is de
calamiteitenmeldkamer (CMK) de
uitwijklocatie voor de GMK. Wanneer deze
ook niet beschikbaar is, wordt uitgeweken
naar de meldkamer Haaglanden. Wanneer
de meldkamer overgaat naar Haaglanden,
is de meldkamer van Rotterdam Rijnmond
de uitwijklocatie.
Uitwijklocatie is de BT ruimte van de
gemeente Gouda.
Wanneer noodstroom niet aanwezig is,
wordt uitgeweken naar een andere
locatie/gemeente. Hierover zijn, conform
het normenkader, afspraken gemaakt.

BT’s
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ROT

De ROT ruimte is aangesloten op een
noodstroom aggregaat.

TBZ

De meeste locaties beschikken over een
noodstroomvoorziening.

CoPI

Deze mobiele commando unit is voorzien
van een eigen elektriciteit voorziening,
waardoor deze niet kan worden getroffen
door uitval van elektriciteit.

In eerste instantie is de RBT ruimte de
uitwijklocatie voor het ROT, daarnaast kan
gebruik gemaakt worden van het grote
leslokaal bij brandweer Gouda. Er worden
afspraken gemaakt met Haaglanden om
elkaars ROT ruimte als uitwijklocatie te
gebruiken.
Wanneer noodstroom niet aanwezig is,
wordt uitgeweken naar een andere
locatie/gemeente.
Wanneer de CoPI unit niet functioneert,
kan middels een bijstandsaanvraag een
andere unit uit een andere regio worden
aangevraagd.

3.4 Welke kwetsbaarheden blijven?
Ondanks de nood(stroom)voorzieningen blijft een ‘restrisico’ bestaan, met name rond de intake op
de meldkamer, alarmering, opschaling en de onderlinge informatievoorziening in het algemeen.
3.4.1 Alarmering en opschaling
Nomaliter verloopt alarmering en opschaling via P2000 vanuit de meldkamer naar posten,
operationele eenheden en crisisfunctionarissen.
Aan de ontvangstkant werkt dit systeem op basis van pagers, die functioneren op basis van een
accu (eindig). De kans bestaat dat bij uitval van elektriciteit en/of ICT niet alleen P2000 maar ook
andere communicatiemiddelen (mobiele telefoons en vaste telefonie) niet beschikbaar zijn. In dat
geval zijn op te roepen functionarissen waarschijnlijk niet te bereiken.
3.4.2 Informatievoorziening en ondersteuning
Communicatie tussen de teams binnen de hoofdstructuur van crisisbeheersing vindt primair plaats
via LCMS. LCMS is een webbased applicatie, wat betekent dat bij uitval van internet LCMS niet
meer functioneert. Daarnaast is ‘internet feed’ nodig voor e-mailverkeer met de ‘buitenwereld’.
Dezelfde kwetsbaarheid geldt voor het hardware component ‘IP VPN’. Dit kan een negatief effect
hebben op de informatievoorziening. De verwachting is dat de continuïteit van kritische processen
bij uitval van (alleen) elektriciteit geborgd is en dat de continuïteit van de kritische processen bij
uitval van (alleen) ICT – in het bijzonder de software – kwetsbaarder is. Dit komt omdat de
noodvoorzieningen voor hardware-uitval over het algemeen (met uitzondering van ‘Internet feed’
en ‘IP VPN’) goed geregeld is. Voor software is dit moeilijker, mede door de afhankelijkheid van
externe partijen.
Eenheden communiceren via C2000 (portofoon/mobilofoon) en kunnen dat autonoom een aantal
uur blijven doen voordat ze elektriciteit nodig hebben. Elke C2000-mast is voorzien van een
noodstroomvoorziening in de vorm van accu's die gedurende ongeveer vier uur voldoende energie
leveren voor gebruik van de mast. Voor langere stroomstoringen kunnen aggregaten de masten
van elektriciteit voorzien. Deze kunnen via het LOCC of VTS PN worden aangevraagd bij LFR.
Het portofoonverkeer wordt bij het uitvallen van C2000 punten beperkt, het mobilofoonverkeer
wordt relatief minder geraakt, omdat een mobilofoon meer zendvermogen heeft waardoor bij
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uitval van één of meerdere C2000 opstelpunten er toch nog bereik kan zijn (uiteraard afhankelijk
van locatie en de opstelpunten die niet meer werken).
Bij uitval van meerdere punten zal ook het mobilofoonverkeer aanzienlijk beperkt worden. Tot slot
zijn de accu’s van mobilofoons en portofoons beperkt. Deze zullen moeten worden opgeladen. Bij
langdurige stroomuitval is dit in elk geval gegarandeerd op de steunpuntlocaties van de
brandweer2.
Alle teams binnen de hoofdstructuur hebben beschikking over Nood Communicatie Voorziening
(NCV) en de hulpdiensten hebben NCV aansluitingen op strategische locaties in de regio. Overigens
is ook het NCV afhankelijk van stroomvoorziening op betreffende locaties. Zonder elektriciteit bij
de zendende of de ontvangende partij zal NCV niet werken.
Via mobiele telefoons zijn mensen en locaties bereikbaar zolang de zendmasten van
telefoonproviders en de servers van telefoonproviders elektriciteit hebben en de telefoonaccu’s
opgeladen kunnen worden.

4 Hoe gaan we er mee om
4.1 Welke crisisorganisatie gebruiken we?
Afhankelijk van de aard van het incident kan een interne ICT/facilitaire organisatie en/of de
crisisorganisatie worden ingezet:
De interne ICT/facilitaire organisatie ter borging of herstel van de interne, kritische processen.
Bij (dreigende) uitval van de interne ICT/ facilitaire organisatie (bijvoorbeeld door uitval van
locaties, elektriciteit, hardware of software) kan zo’n intern team opgestart worden. Deze bestaat
uit een aanspreekpunt op operationeel niveau (piketfunctionaris via 5555) en, bij grotere
verstoringen, op tactisch/ strategisch niveau (een leidinggevende ICT/ facilitair). Afhankelijk van de
aard, omvang en locatie van de uitval wordt de samenstelling van de calamiteitenorganisatie
bepaald:
•
•
•

Bij verstoring binnen het Meldkamerdomein wordt specifiek contact gelegd met de beheerder
van de gemeenschappelijke Meldkamer.
Bij verstoringen binnen het BT en/ of TBZ is de betrokken gemeentelijke organisatie
verantwoordelijk.
Bij verstoring binnen het COPI, ROT of RBT wordt contact gelegd interne organisatie van de
Brandweer.

Mogelijke activiteiten binnen de ICT/ facilitaire calamiteitenorganisatie zijn:
• Het waar mogelijk verhelpen van de storing en op gang brengen van de noodvoorzieningen;
• Het verzorgen van de technische ondersteuning, alternatieven en herstelwerkzaamheden;
• Het verzorgen van ondersteuning ten aanzien van het gebouw (bijvoorbeeld luchtzuivering,
klimaatbeheersing, drinkwatervoorziening, beveiligingssystemen);
• Het onderhouden van contacten met de relevante externe partners (waaronder monteurs);
• Het informeren over de aard, (verwachte) duur, ernst en omvang van de storing.

2

Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Zuid, Leiden Noord
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De regionale crisisorganisatie van de VRHM, zoals beschreven in het Regionaal Crisisplan.
Er wordt een crisisorganisatie ingericht om de continuïteit van regionale crisisorganisatie in stand
te houden of te herstellen en de effecten zo snel en effectief mogelijk te beperken. Op basis van de
GRIP criteria (indicatief) wordt bepaald of- en in welke mate de regionale crisisorganisatie wordt
opgeschaald. Overwegingen hierbij zijn:
- het ontstaan van een effectgebied,
- bedreiging van de openbare orde en/of veiligheid,
- bedreiging van economische, en/of ecologische belangen,
waarbij behoefte is aan multidisciplinaire afstemming op operationeel, tactisch en/op strategisch
niveau. Crisispartners, zoals de energie, telecommunicatie- of waterleidingbedrijven, kunnen
worden uitgenodigd in de regionale crisisteams.
Onderlinge afhankelijkheid
De crisisorganisatie en de interne ICT/facilitaire organisatie hebben bij ICT/stroomuitval mogelijk
een wederzijdse afhankelijkheid. Hetzelfde geldt voor informatie en besluiten tussen de
organisaties. Daarom is het belangrijk dat beide partijen op de hoogte zijn van ieders activiteiten.
Dit kan bijvoorbeeld doordat de leidinggevende van de interne ICT/ facilitaire organisatie wordt
toegevoegd aan het ROT, of telefonisch contact onderhoudt met de Commandant van
dienst/Operationeel Leider.
Vaak zal een verstoring een externe oorzaak hebben. Voor die gevallen zijn op basis van
convenanten afspraken gemaakt tussen bijvoorbeeld de Veiligheidsregio en een aantal Vitale
Partners (in dit geval zijn dat netbeheerders) over de wijze van samenwerking.

4.2 Wie zijn onze partners
Partner

Samenvatting van afspraken of verwijzing

Leverancier elektra /netbeheerder Draaiboek stroomuitval
Beheerder LCMS

Concept in voorbereiding Handreiking uitval
LCMS

Beheerder externe servers
Outsourcepartner ICT

Via facilitaire organisatie

Hard- en software leverancier
Beheerder systemen meldkamer

Conform (landelijke) SLA’s

Beheerder Nood Communicatie
Voorziening (NCV)

Telefoongids NCV en gebruikershandleiding

Organisatie uitwijklocatie

Uitwerking per locatie
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4.3 Wat gebeurt er stap voor stap (procesbeschrijving)
Uitval elektriciteit

Uitval van elektriciteit is merkbaar doordat bij locaties met noodstroom
de lichten (even) uitgaan. Het aanslaan van de noodstroomvoorziening is
vaak hoorbaar. Op locaties zonder noodstroom zal het licht en
elektrische apparatuur uitgaan.
Bij constatering (door bijvoorbeeld de centralist van de meldkamer)
wordt dit gemeld aan de piket functionaris. Bij politie/GMK is dit VTS PN,
binnen de brandweer organisatie is dit de servicedesk of een
piketmedewerker via 088-246 5555.

Uitval ICT

Ook zonder stroomuitval kan er sprake zijn van uitval van ICT. De
gebruiker kan op verschillende manieren merken dat een applicatie niet
werkt. Soms direct door een melding (bijvoorbeeld een melding dat er
een landelijke of regionale storing is van C2000), soms alleen nadat de
gebruiker de applicatie wil inzetten (bijvoorbeeld iets invoeren in GMS
en dat lukt niet of dat LCMS wegvalt zonder verbinding).
Bij constatering wordt dit gemeld aan de piket functionaris. Bij
politie/GMK is dit VTS PN, binnen de brandweer organisatie is dit de
servicedesk of een piketmedewerker via 088-246 5555.

Beeldvorming

Na constatering wordt zo snel mogelijk een beeld gevormd van de
storing door de eigen piketfunctionaris of door de vertegenwoordiger
van de netbeheerder. Enkele relevante vragen hierbij zijn:
Wat is de aanleiding/aard van de storing?
Welke voorzieningen/applicaties zijn getroffen?
Welke locaties/werkplekken zijn getroffen?
Van welke partijen zijn we afhankelijk voor het verhelpen van de uitval?
Welke (korte termijn) oplossingen zijn mogelijk?
Wat is de verwachte duur van de uitval?
Wie moeten worden geïnformeerd over de uitval en hoe communiceren
we richting gebruikers?
Zijn noodvoorzieningen (indien aanwezig) opgestart, functioneren deze
en is de continuïteit van deze middelen gegarandeerd?

Alarmering en
opschaling

De interne ICT/ facilitaire herstelorganisatie wordt naar behoefte
opgetuigd. De dienstdoende functionaris informeert bij grootschalige
uitval in elk geval de leidinggevende, die beslist over de inzet van
overige operationeel verantwoordelijken op het gebied van ICT/
gebouwenbeheer, facilitaire zaken ect..
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Grootschalige uitval van vitale systemen wordt altijd gemeld aan de
dienstdoende Commandant van Dienst/ Operationeel Leider (eventueel
via de meldkamer). Deze kan afhankelijk van de aard en omvang van de
melding bepalen om de crisisorganisatie in werking te laten treden
(conform het Regionaal Crisisplan).
Als er sprake is van een onderlinge afhankelijkheid, dan kan ervoor
worden gekozen om een vertegenwoordiger uit de
calamiteitenorganisatie aan te laten schuiven bij het ROT overleg.
Herstel

Nadat de oorzaak van de uitval verholpen is, organiseert de
Veiligheidsregio het nodige om tot volledig herstel en normalisatie van
de organisatie te komen. In de nafase schaalt de crisisorganisatie af en
worden activiteiten overgedragen aan de reguliere organisatie (of zo
nodig aan een specifiek voor het herstel ingerichte projectorganisatie,
bijvoorbeeld als er sprake is van terugkeer uit een uitwijklocatie).
Verder besteedt de Veiligheidsregio aandacht aan het op gang brengen
van activiteiten die stil kwamen te liggen. Incidenten waarbij er sprake
was van uitval van kritieke processen worden geëvalueerd.

5. Schets van de ontwikkelingen per kolom
In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen op het gebied van continuïteit
per kolom. Het gaat hierbij om de wijze waarop resourcemanagement is georganiseerd; wat zijn de
noodzakelijke middelen ter ondersteuning van eigen crisisteams, eenheden en processen. De
feitelijke uitwerking hiervan is een mono verantwoordelijkheid.

5.1 Continuïteitsplan GHOR- bureau Hollands Midden
In 2009 heeft het GHOR- bureau een continuïteitsplan opgesteld. Het plan is op 28 september
2009 vastgesteld door de directie van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. In 2011 is
het plan geactualiseerd.
Het continuïteitsplan beschrijft hoe het proces van continuïteitsmanagement van de GHOR
Hollands Midden is vormgegeven en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
management en medewerkers ten aanzien hiervan hebben.
Naast haar eigen continuïteit adviseert de GHOR zorginstellingen in de regio over hun
verantwoordelijkheid om te allen tijde zorg te kunnen blijven verlenen. Daartoe levert de GHOR
aan de zorginstellingen de nodige kennis en handvaten om te komen tot een goed
zorgcontinuiteitsplan. In GHOR4all wordt door de zorginstellingen bijgehouden wat de
zorginstellingen hebben gedaan ter voorbereiding op een disbalans in zorgvraag en zorgaanbod.
Het plan beschrijft achtereenvolgens:
•
•

doel, doelgroep, plaats binnen de organisatie en beheer van het document;
continuïteitsmanagement en de deelprocessen die hiervan deel uitmaken;
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•
•
•
•
•
•

organisatie rond continuïteitsmanagement met bijbehorende TBV’s;
gevolgen van en maatregelen bij infectieziekten;
gevolgen van en maatregelen bij een tekort aan personeel;
gevolgen van en maatregelen bij sluiting van (delen van) de locatie;
gevolgen van en maatregelen bij uitval van nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT;
gevolgen van en maatregelen bij logistieke stagnatie.

Plaatsbepaling en structuur van continuïteitsmanagement
Het continuïteitsplan fungeert als draaiboek in geval van een verstoring van een of meer
bedrijfsprocessen. Het continuïteitsplan beschrijft welke taken en verantwoordelijkheden in het
geding zijn en hoe de continuïteit van de bedrijfsvoering optimaal kan worden gewaarborgd.
Daarnaast is er voor de locatie Rooseveltstraat 4a een bedrijfshulpverleningsplan opgesteld. Het
eerste doel van het bedrijfshulpverleningsplan bij een calamiteit is het redden van slachtoffers en
vooral het voorkomen van meer slachtoffers. Een calamiteit wordt in deze opzet slechts bestreden.
Immers, de gevolgen van de calamiteit voor de bedrijfsprocessen worden daarbij niet in de
beschouwing meegenomen. De continuïteit van de bedrijfsprocessen is echter niet alleen bij
calamiteiten in het geding. Ook verstoringen van het bedrijfsproces kunnen de continuïteit
schaden. Via het continuïteitsplan wordt de continuïteit van de bedrijfsprocessen gewaarborgd.
Ook zal vroegtijdig nagedacht moeten worden over herstelactiviteiten: hoeveel tijd vergt het
herstel, hoe worden de bedrijfsprocessen veiliggesteld tijdens de herstelwerkzaamheden.

5.2 Continuïteit Brandweer Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden kent een aantal steunpunt brandweerkazernes. Dit zijn Alphen aan
den Rijn, Gouda, Leiden Zuid, Leiden Noord. Deze steunpunten beschikken over extra
voorzieningen, zoals noodstroom en de Nood Communicatie Voorziening (NCV) en vormen de
basis bij schaarste.
Uitgangspunt hierbij is dat wanneer kazernes worden getroffen door een stroomuitval, zij voor de
eerste periode zelfvoorzienend zijn. Hoe lang dit mogelijk is, is afhankelijk van verschillende
externe factoren, zoals de aard en de omvang van de verstoring, de weersomstandigheden etc.
Duurt de uitval te lang en kunnen de primaire processen niet worden gecontinueerd, dan wordt
uiteindelijk gekozen worden om de kazerne buiten dienst te stellen. Bemanning kan eventueel
uitrukken vanaf een andere locatie, of er wordt voor gekozen om het gebied door een andere
kazerne over te laten nemen. Wanneer dit zich aandient, wordt met gebruikmaking van de
geldende procedures onder verantwoordelijkheid van de Commandant van Dienst een plan van
aanpak opgesteld en uitgevoerd.
Binnen Brandweer Hollands Midden bestaan diverse uitval procedures, waaronder: uitval C2000,
uitval P2000, procedure kazernering, procedure lokaal afhandelen, procedure operationele
afschaling. Deze worden mede in het kader van het project fusie meldkamers geüpdate.

5.3 Continuïteit Gemeenten/ Bevolkingszorg
In het gemeentelijke normenkader Hollands Midden worden eisen gesteld ten aanzien van de
continuïteit van de crisisorganisatie van individuele gemeenten:
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•

De gemeente heeft een voorbereide crisisruimte voor het GBT en het TBZ die binnen 55
minuten na alarmering van de leden van het team is ingericht. De faciliteiten worden minimaal
ieder kwartaal getest.

•

De gemeente heeft voor de locatie van het gemeentelijk crisiscentrum binnen 45 minuten de
beschikking over een noodstroomvoorziening, dan wel een uitwijkregeling met een naburige
gemeente, die wel beschikt over een noodstroomvoorziening, om in voorkomende gevallen
gebruik te maken van faciliteiten. De noodstroomvoorziening wordt minimaal halfjaarlijks
getest.

•

Alle gemeenten in Hollands Midden zijn aangesloten op de Nood Communicatie Voorziening
(NCV). Werking van NCV wordt samen met de hulpdiensten elke twee maanden getest.

•

De gemeente heeft in de voorbereiding één of meerdere opvanglocaties aangewezen die zijn
voorzien van noodstroom. Deze opvanglocaties zijn binnen 45 minuten beschikbaar.

5.4 Continuïteit Nationale Politie – Eenheid Den Haag
Dit thema wordt verder uitgewerkt binnen de Nationale Politie, eenheid Den Haag.
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BIJLAGE 1 Kritische middelen en alternatieven
Meldkamer
Kritische middelen

Probleem bij falen

Ruimte

Geen fysieke locatie beschikbaar

Alternatieven/relevant plan of procedure
- Uitwijk naar Calamiteitenmeldkamer
- Uitwijkprocedure naar GMK VRH, zie
ontruimingsplan Rooseveltstraat.

Telefonie regulier

Geen contact met: eenheden,
leidinggevenden en vitale partners

- Bij probleem telefooncentrale; deze uitschakelen
en telefonie buiten centrale om.
- NCV
- Gebruik andere provider/ mobiele telefonie

Mobiele telefonie

Geen telefonisch contact eenheden

- Andere provider
- Vaste telefonie
- C2000

112 centrale

Meldingen komen niet binnen

112 omrouteren naar andere meldkamer. Die
communiceren het GMK HM via C2000

P2000

Geen alarmering mogelijk

- Overname P2000 alarmering door buddy regio HM
- Alternatieve alarmering conform procedure
Onverwachte uitval P2000 (telefonisch alarmeren
KC, kazerneren o.b.v. prioritering, uitrukbericht via
C2000)

C2000

Geen communicatie via C2000

Comform alternatieve procedure: communicatie via
telefonie. Bij langdurige uitval: alternatieven via
convenanten Dares/Defensie

GMS

Geen uitrukvoorstel beschikbaar

Elektriciteit

Uitval van alle elektronische middelen

OMS

Meldingen komen niet binnen

Alarmering via alternatieve procedure:
basisalarmering, korpsalarm, verantwoordelijkheid
leidinggevende t.p. om informatie in te winnen en
evt. naar inzicht opschalen
Backup via aggregaat (met No Break) Alternatieve
stroomvoorziening met noodaggregaten van Derden
- Aanname OMS meldingen door andere Regio
- Communicatie naar gebruiker met
handelingsperspectief: verhoogde alertheid en
verzoek om telefonisch te melden

CoPI
Kritische middelen
Ruimte

Probleem bij falen
Geen fysieke locatie voor het copi overleg

telefonie

Geen telefonische contacten

Elektriciteit

Geen licht, LCMS, CoPI beeld, geen digitaal
plot

Alternatieven/relevant plan of procedure
- Bijstandsaanvraag bij andere regio
- Pragmatisch: zoek andere locatie die voldoet
aan de minimale eisen
- Alternatieve providers en sateliettelefonie via
Figo systeem
- Communicatie via C2000 via meldkamer
- Alternatieve generator. Telefonisch doorgeven
van informatie
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ROT
Kritische middelen

Probleem bij falen

Alternatieven/relevant plan of procedure

Ruimte

Geen fysieke locatie beschikbaar

- Uitwijkprocedure

Audiovisuele middelen

- geen schermen

- gebruik whiteboard/ hardcopy totaalbeeld

Elektriciteit

- geen licht, computers en audiovisuele
middelen

- Noodstroom aggregaat met nobreak
- alternatieve stroomvoorziening met
noodaggregaten van Derden (ad hoc, er zijn geen
specifieke afspraken/
waakvlamovereenkomsten)

Telefonie

- geen telefonisch contact mogelijk

- NCV
- communicatie via LCMS

ICT netwerk

- geen internet

- informatiedeling telefonisch

- geen LCMS

- gebruik stand alones ROT en reserve laptops
IPM met Dongle

- eigen netwerk niet beschikbaar (uitval
Citrix)

(R-)BT
Kritische middelen
Ruimte

Elektriciteit

Telefonie
Audiovisuele middelen
LCMS

Internet
- Waarschuwings- en
alarmeringssysteem
- Burgernet/ NL alert
- rampenzender

Probleem bij falen
- Geen fysieke locatie voor het (R)BT
overleg en bijbehorende secties
- geen (communicatie-) middelen
- geen licht, computers en audiovisuele
middelen

- geen schermen
geen systematische informatiedeling,
geen raadpleging bronnen

Geen LCMS
- Burgers kunnen niet worden
gewaarschuwd

Alternatieven/relevant plan of procedure
- BT Leiden

- gebruik aggregaat (indien niet standaard
aanwezig conform procedure noodstroom)
- alternatieve stroomvoorziening met
noodaggregaten van Derden (ad hoc, geen
specifieke afspraken)
NCV
- gebruik whiteboard
- zie concept procedure uitval LCMS;
informatiedeling via mail en telefonisch
- relevante plannen, kaarten en procedures
aanwezig in crisisruimte
Zie boven
- Berichten via media;
- Geluidswagens
- Rondrijdende hulpdiensten
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A.13

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Projectopdracht
informatiekaart extreem
weer
Dagelijks Bestuur

Opgesteld door:

C.B. Bogaards
(BHM)

Datum:

30 januari 2014

A.13

Bijlage(n):

1

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
In het werkplan MDOP 2013 is de ontwikkeling van een multidisciplinaire Informatiekaart ten
aanzien van extreem weer opgenomen. Op 16 december heeft de Veiligheidsdirectie de
projectopdracht vastgesteld en besloten om de projectopdracht ter informatie door te zenden naar
het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt middels deze notitie geïnformeerd. In
bijgevoegde projectopdracht wordt het project nader toegelicht.

3. Implementatie en communicatie
Tijdens het project worden crisisfunctionarissen betrokken en gevraagd om in een interactieve
sessie input te leveren voor de informatiekaart. Hiermee start de implementatie deels al tijdens
het project.
Na vaststelling van het eindproduct door de Veiligheidsdirectie en verspreiding van de
informatiekaart binnen de mono disciplines is het project afgerond. Verdere implementatie vindt
plaats binnen het reguliere oefentraject van de werkgroep MDOTO en binnen de mono
disciplines.

4. Bijlagen
Projectopdracht: “planvorming extreem weer”.

5. Historie besluitvorming
Veiligheidsdirectie: 16 december 2013 vastgesteld;
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 ingestemd.

Agendapunt A.13 AB VRHM 27-03-2014

A.13 Bijlage

Datum
Versie
Status

Projectopdracht

Veiligheidsregio Hollands Midden
Betreft
Projectopdracht

16-12-2013
1.0
definitief

Planvorming extreem weer
-

Beschrijf de belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van
extreem weer.

-

Stel een document op met de huidige kennis en inzichten op
multidisciplinaire planvorming en waarbij alle betrokken partijen
zitting zullen hebben in de projectgroep;

Betrek hierbij de relevante partners zoals het KNMI.
Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Projectleider
Projectsecretaris
Aanleiding

Risico’s en
afhankelijkheden

H.E.N.A. Meijer, Voorzitter en portefeuillehouder crisisbeheersing
van de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
E. Stijger, Voorzitter werkgroep MDOP, Teamleider Plannen en
Procedures Multidisciplinair Brandweer Hollands Midden.
C.B. Bogaards, Team plannen en Procedures Multidisciplinair
Niet van toepassing
Conform het regionaal risicoprofiel van de VRHM wordt voorbereid
op de risico’s (cat. 2 & 3) als gevolg van uitingen van extreem weer:
hittegolf, droogte, koudegolf, sneeuw & ijzel, aanhoudende
laaghangende mist, extreme regenval en storm & windhozen.
Het project is opgenomen in het werkplan van MDOP voor Q4, met
een uitloop naar Q1 en Q2 2014.
Voor het slagen van het project is er een afhankelijkheid van de
medewerking en capaciteit vanuit de betrokken hulpdiensten, BGC,
Defensie en KNMI.
In de capaciteitsverdeling is rekening gehouden met het beschikbaar
aantal uren vanuit de verschillende diensten.

Projectdoelstelling

Afstemmen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
en de samenwerking tussen alle bij de bestrijding van een incident
betrokken diensten beschreven zijn (zowel operationeel als
bestuurlijk), vastgelegd in een informatiekaart.
De op te leveren informatiekaart beschrijft slechts die onderdelen die
specifiek zijn voor de verschillende extreem weer incidenttypen.
Door de informatie compact is en bruikbaar voor
crisisfunctionarissen in de GMK en het CoPI, ROT en (R-)BT ten
tijde van een incident.
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Het project is afgerond wanneer de informatiekaart door de VD is
vastgesteld en beschikbaar is gesteld in LCMS en aan alle relevante
partijen. Iedere partij draagt zelf zorg voor het bekend stellen van de
informatiekaart aan de eigen operationele gebruikers. De
deelnemende partners stellen gezamenlijk een datum vast waarop
de informatiekaart operationeel wordt.
Bereik

De volgende actoren worden bij het opstellen van de planvorm
betrokken:
-

Crisisfunctionarissen CoPI en ROT

-

BGC;

-

Politie Eenheid Den Haag;

-

GHOR Hollands Midden;

-

Brandweer Hollands Midden;

-

Defensie;

-

GMK Hollands Midden.

Mogelijk worden na aanvang van het project nog andere betrokken
partijen toegevoegd.
Planning

Kwaliteitsverwachtingen

De planning ziet er als volgt uit (indicatief):
-

November: Inventarisatie bestaande/ relevante plannen

-

November: Projectopdracht akkoord door Hoofdenoverleg

-

December: Projectopdracht akkoord door Veiligheidsdirectie

-

December: startbijeenkomst projectgroep

-

Januari: Scenariosessie projectgroep

-

Februari: Scenariosessie met crisisfunctionarissen

-

Maart: Vaststellen eindconcept in projectgroep

-

17 maart: Vaststellen Informatiekaart in Hoofdenoverleg en
doorgeleiden naar Veiligheidsdirectie

-

24 maart: vaststellen informatiekaart in Veiligheidsdirectie

-

Eind maart: Verspreiding naar relevante actoren en borging
binnen MDOP en MDOTO gereed.
De informatiekaart wordt opgeleverd in overeenstemming met de
huidige kennis en inzichten qua multidisciplinaire planvorming. De
informatiekaart dient aan te sluiten bij het regionaal crisisplan
Hollands Midden.
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Financiën
Beoogde
projectbezetting

geen
Projectleider:

C.B. Bogaards

Projectsecretariaat:

n.v.t.

Coördinator politieprocessen:

R. Smits

Coördinator GHOR processen:

K. Weijers

Coördinator brandweerprocessen:

T. Stolker

Coördinator gemeenten:

A. Heus

Defensie:

H. Lenten

Coördinator GMK:

M. Dolman

Coördinator communicatie:

I. van den Berg
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Status:
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2. Toelichting
Van 12 juni tot en met 13 juli 2014 vindt het Wereldkampioenschap voetbal plaats in Brazilië.
Vanzelfsprekend is de handhaving van de openbare orde en veiligheid een lokale
verantwoordelijkheid, waarvoor de maatregelen in de lokale driehoek en/of het districtscollege
worden vastgesteld. Dat neemt niet weg dat, vergelijkbaar met de maatregelen voor de
jaarwisseling, uit het oogpunt van afstemming en coördinatie de behoefte bestaat om vooraf met
het gezag op het niveau van de politie-eenheid Den Haag (uniforme) afspraken te maken over de
(beleids)kaders in relatie tot de handhaving van de openbare orde rond het WK. Indien mogelijk
moeten onbedoelde verplaatsingseffecten ten gevolge van een verschillend handhavingsregime
in gemeenten, worden voorkomen. Daarnaast is de capaciteit van de politie beperkt en dient tijdig
inzichtelijk te zijn, waar sprake is van eventuele risicolocaties met de daaraan inherente (extra)
politie-inzet.
Om die reden zal aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg van 3 april 2014, het overleg van alle
burgemeesters in de politie-eenheid Den Haag, worden gevraagd in te stemmen met bijgaande
brief met beleidsuitgangspunten.
Voor de Veiligheidsregio Hollands Midden wijkt deze werkwijze af van de gebruikelijke werkwijze
in het opzicht dat hulpdiensten normaal gesproken afstemmen over de beleidsuitgangspunten,
waarna die namens de veiligheidsregio Hollands Midden (op briefpapier van de VRHM) worden
aangeboden aan de lokale driehoek c.q. districtscolleges. Vanwege de komst van de Nationale
Politie zullen alle werkwijzen, procedures etc worden geharmoniseerd. Dat is echter nog niet het
geval en alhoewel getracht wordt de partners zo min mogelijk te belasten met de reorganisatie, is
de nu gevolgde werkwijze het gevolg van het feit dat in de voormalige regio Haaglanden op een
andere manier wordt gewerkt. Dat neemt niet weg dat de inhoud van de voorgestelde
beleidsuitgangspunten niet afwijkt van bijvoorbeeld de beleidsuitgangspunten EK 2012.

3. Implementatie en communicatie
De brief wordt aan het RBO van 3 april aangeboden ter besluitvorming.
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4. Bijlagen
Brief ‘Beleidsuitgangspunten WK 2014’.

5. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur: 27 februari 2014 ingestemd;
Veiligheidsdirectie: 10 februari 2014 ingestemd.

2
Agendapunt A.14 AB VRHM 27-03-2014

Organisatieonderdeel

Eenheid Den Haag
Staf
Beleids- en bestuursondersteuning

Martijn Reeser
Beleidsadviseur
Postadres Postbus 264
2501 CG Den Haag
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
Telefoon 070 - 424 43 92

A.14 Bijlage
1

Behandeld door

Functie

E-mail martijn.reeser@haaglanden.politie.nl

De leden van het Regionaal Bestuurlijk Overleg
Eenheid Den Haag
&

Ons kenmerk
Uw kenmerk
In afschrift aan

13-03-2014
Bijlage(n) 0
Pagina 1
Datum

Onderwerp

De leden van de Algemen Besturen van de
Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden
-CONCEPT-

Beleidsuitgangspunten WK 2014 – “Oranje Thuis Situatie”

Geachte leden,
Van 12 juni tot en met 13 juli 2014 vindt het Wereldkampioenschap voetbal plaats in Brazilië. Om
bij te dragen aan een goed verloop van het WK 2014 en ter voorkoming van mogelijke openbare
orde incidenten is het van belang dat we ons tijdig prepareren op maatregelen ter voorkoming van
verstoringen van de openbare orde en rechtsorde. Zoals gebruikelijk is het zaak in dit kader als
gemeente, OM en politie gezamenlijk op te trekken, in nauwe samenspraak met de
Veiligheidsregio’s. In het verleden hebben de wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens een WK
of EK immers in meer of mindere mate voor ongeregeldheden gezorgd op verschillende locaties
binnen de regio.
Vanzelfsprekend is de handhaving van de openbare orde en veiligheid een lokale
verantwoordelijkheid, waarvoor de maatregelen in de lokale driehoek en/of het districtscollege
worden vastgesteld. In de aanloop naar en tijdens het WK zal de politie de lokale driehoeken en/of
districtscolleges (waar nodig) van informatie voorzien om het beleid te kunnen bepalen en
strategische beslissingen te kunnen nemen. Ten behoeve van de voorbereiding heeft de Politie
Eenheid Den Haag een SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) ingesteld.
Vergelijkbaar met de maatregelen voor de jaarwisseling, bestaat uit oogpunt van afstemming en
coördinatie de behoefte om vooraf met het gezag op eenheidsniveau voor zover aan de orde
(uniforme) afspraken te maken over de (beleids)kaders in relatie tot de handhaving van de
openbare orde rond het WK. De lokale invulling kan vervolgens in de vorm van maatwerk een
lokale uitwerking krijgen. Immers, indien mogelijk moet voorkomen worden dat sprake is van
onbedoelde verplaatsingseffecten omdat in gemeentes een verschillend handhavingsregime
heerst. Maar daarnaast is de capaciteit van de politie beperkt en dient tijdig inzichtelijk te zijn, waar
sprake is van eventuele risicolocaties met de daaraan inherente (extra) politie-inzet. Daarom
verzoek ik u in te stemmen met onderstaande algemene beleidsuitgangspunten bij de
voorbereiding van het WK 2014 als vertrekpunt voor de maatregelen op lokaal niveau. Daarbij
vraag ik, mede vanuit het oogpunt van tijdige voorbereiding, uw nadrukkelijke aandacht voor het
beleid t.a.v. het al dan niet toestaan van (grote) schermen in de publieke ruimte.
De onderstaande beleidsuitgangspunten zijn in lijn met de uitgangspunten zoals deze in algemene
zin bij (grootschalige) evenementen worden gehanteerd en gebaseerd op ervaringen uit het
verleden, in het bijzonder ten aanzien van de “Oranje Thuis Situatie” bij voetbaltoernooien als het
EK en WK.
Voorbereiding WK 2014
Voor een goed verloop van de “Oranje Thuis Situatie” binnen de eenheid Den Haag tijdens het WK
2014 is een tijdige gezamenlijke voorbereiding van gemeente, politie, andere hulpdiensten en
overige partners van groot belang. Ik wijs in dat kader op de ervaringen die in de afgelopen jaren
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zijn opgedaan met tal van vergelijkbare evenementen, zoals bijvoorbeeld eerdere
voetbaltoernooien (WK’s en EK’s), de aanpak van de jaarwisseling en Koninginnedag. De
voorbereiding van dergelijke gebeurtenissen kenmerkt zich op veel locaties door proactieve
maatregelen in het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals regulering
met behulp van (door de wijk of buurt) georganiseerde en vergunde feesten en evenementen. Ik
herinner er daarbij aan dat in het verleden goede resultaten zijn geboekt met bijvoorbeeld het zo
vroeg mogelijk in beeld krijgen van mogelijke “hotspots” en het toepassen van bestuurlijke
maatregelen als de Overlastwet (wet MBVEO). Maar ook is van belang om rekening te houden met
de samenloop van evenementen met wedstrijden tijdens het WK.
Algemene beleidsuitgangspunten
Uitgangspunt is vanzelfsprekend dat het WK 2014 binnen de eenheid Den Haag en eventueel
daaraan gerelateerde evenementen en demonstraties een feestelijk en ordelijk verloop hebben.
• Organisatoren van WK 2014 gerelateerde evenementen (maar ook van evenementen die niet
zozeer gerelateerd zijn aan maar wel tijdens het WK 2014 worden gehouden) zullen in eerste
instantie zelf verantwoordelijk zijn voor een ordelijk verloop van het evenement. Organisatoren
zullen in eerste aanleg op deze verantwoordelijkheid worden aangesproken teneinde
ongewenste situaties te voorkomen.
• De politie Eenheid Den Haag voorziet daarnaast in zodanige maatregelen dat de openbare
orde en rechtsorde binnen de eenheid gedurende het WK 2014 en met name voor, tijdens en
na de (door het Nederlands elftal gespeelde) wedstrijden niet in gevaar komt.
• Het politieoptreden is gericht op het voorkomen en beteugelen van ongeregeldheden voor,
tijdens en na de wedstrijden van het WK 2014 (met name tijdens wedstrijden van het
Nederlandse elftal).
• Mochten zich ongeregeldheden voordoen, dan is het beleid erop gericht zoveel mogelijk
aanhoudingen te verrichten.
Vanuit bovengenoemde beleidsuitgangspunten is het beleid van de politie Eenheid Den Haag
gericht op:
• het voorkomen van wanordelijkheden en
• het optreden bij strafbare feiten.
Voorstel tolerantiegrenzen
Naar aanleiding van de geformuleerde beleidsuitgangspunten stel ik u voor om de volgende
tolerantiegrenzen vast te stellen, waarbij de politie optreedt als er sprake is van:
• blokkades van doorgaande routes en vitale knooppunten, openbare gebouwen en/of
diplomatieke vestigingen;
• direct gevaar voor personen of goederen;
• het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen
aan derden, zowel materieel als immaterieel;
• het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.;
• hinderen van hulpverlenende diensten;
• het niet voldoen aan bevel of vordering van de politie;
• strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten;
• overtredingen ter zake van de Wet Wapens en Munitie;
• aanzetten tot geweld tegen personen of goederen;
• bedreiging via woord of afbeelding op spandoeken, posters e.d. (“dood aan…”);
• maatschappelijk onaanvaardbare zaken zoals:
o discriminatoire uitlatingen, - geschriften of – afbeeldingen;
o belediging;
o racistische leuzen.
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•

meevoeren van voorwerpen die plegen te worden gebruikt of geschikt zijn om te worden
gebruikt bij wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, beschermende middelen, helm /
bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking.

Geweldsaanwending & fasering politieoptreden
Evenals bij evenementen, demonstraties en grote manifestaties wordt ook rondom het WK 2014
uitgegaan van een gefaseerd en proportioneel politieoptreden. In geval van mogelijke
wanordelijkheden of demonstraties begint het politieoptreden in de vorm van begeleiding door
politiepersoneel gekleed in dagelijks tenue. Indien wanordelijkheden aanhouden, dan wel
grootschalig worden, kan de mobiele eenheid (al dan niet in de vorm van flex-ME) optreden. Indien
mogelijk in eerste instantie in vriendelijk ME-tenue en in laatste instantie in volledig ME-tenue. De
politie zal altijd proberen personen te blijven aanspreken op hun gedrag. Steeds wordt getracht
weer terug te keren naar een ‘normale’ situatie.
De noodzaak van het optreden van de politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de
openbare orde ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar
voor escalatie aanwezig is of indien door optreden de veiligheid van personeel of derden gevaar
loopt. Het politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te dragen.
De politie zal vooraf contact zoeken met de burgemeester voor het verkrijgen van toestemming
voor mogelijk politieoptreden van de mobiele eenheid. Indien vooraf geen mogelijkheid meer is om
toestemming te verkrijgen, zal zo spoedig mogelijk na de ME-inzet met de burgemeester contact
worden gezocht door de Algemeen Commandant of een lid van de eenheidsleiding.
Het beleid is erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isolering en aanhouding
van ordeverstoorders. Het isoleren van (mogelijke) ordeverstoorders vindt plaats door een aantal
politiemensen in de directe nabijheid van de groep te posteren (blauw verven). Als dit door
omstandigheden niet of niet voldoende mogelijk is, zal ernaar gestreefd worden ordeverstoorders
van bepaalde plaatsen te verwijderen of te verspreiden. Er wordt naar gestreefd om aanhoudingen
zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op een daartoe het meest geschikt geacht moment.
In het geval ‘riot-control’ aanhoudingen tot gevolg heeft, vinden deze als gebruikelijk plaats onder
gezag van de (Hoofd)Officier van Justitie.
De aanwending van geweld dient zo mogelijk voorafgegaan te worden door een waarschuwing.
Indien het een groep personen betreft waartegen zo nodig met geweld zal worden opgetreden,
dient op luide en niet mis te verstane wijze driemaal te worden gewaarschuwd en wel met de tekst:
“Hier spreekt de politie, verwijdert u, of geweld zal worden gebruikt”. Zoveel mogelijk dienen de
sommaties tijdens de actie herhaald te worden om met name nieuwsgierigen te wijzen op de
risico’s die zij lopen als men zich binnen het actiegebied blijft ophouden.
Geweld tegen medewerkers met een publieke taak
Agressie en/of geweld tegen werknemers met een publieke taak, waaronder de hulpverleners als
politie, brandweer en ambulancepersoneel, evenals bij functionarissen van andere diensten die
een publieke functie uitoefenen wordt niet getolereerd. Beleid van het Openbaar Ministerie is dat
een verhoogde (verdubbelde) straf wordt geëist. Geweldzaken tegen hulpverleners komen in
principe in aanmerking voor (super)snelrecht. Overigens moet het daarbij voor de betrokken
hulpverlener wel mogelijk zijn om zich te kunnen voegen (indienen van een schadeclaim in het
strafproces).
Schermenbeleid
Al enige jaren is in toenemende mate een ontwikkeling zichtbaar ten aanzien van het plaatsen van
mega-schermen/tv-screens door evenementenorganisatoren, horeca-ondernemers,
sportverenigingen, buurtverenigingen, etc. Denk hierbij aan schermen in de openbare ruimte als
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bijvoorbeeld aan de gevel of op een terras, al dan niet in combinatie met buitentaps en verruimde
sluitingstijden. Dergelijke schermen hebben doorgaans een grote aantrekkingskracht. Andere
negatieve aspecten betreffen o.m. de risico’s als gevolg van overcrowding, overmatig gebruik van
(al dan niet zelf meegenomen) alcohol, vermenging van risicogroepen, ongewenste
aanzuigwerking en vermenging met het autoverkeer. Deze effecten zijn moeilijker te beteugelen
indien in een gemeente op meerdere locaties schermen worden geplaatst.
Het is in formele zin aan de gemeente om te bepalen of, wanneer en op welke wijze dergelijke (al
dan niet grote) schermen worden toegestaan. Gelet evenwel op de genoemde risico’s en in lijn met
bij het EK 2012 gegeven advies van het ministerie van V&J, verdient het aanbeveling zoveel
mogelijk eenduidigheid te betrachten binnen de eenheid en – zo schermen worden toegestaan –
daarvoor een aantal uniforme randvoorwaarden ten aanzien van de toepassing van schermen, in
de (semi-) publieke ruimte vast te stellen. Daarbij zou ik, in lijn met de afspraken in Haaglanden en
Hollands Midden die golden voor het EK 2012, een onderscheid willen maken tussen schermen die
binnen de reguliere exploitatie vallen van een horeca-onderneming en schermen in de (semi-)
openbare ruimte.
Binnen gerichte schermen
Onder naar binnen gerichte schermen worden één of meer schermen verstaan, die door horecaexploitanten binnen hun bedrijf (inclusief terras) worden geplaatst om naar het voetbal te kunnen
kijken. Mits deze schermen niet of nauwelijks vanuit de openbare weg zichtbaar zijn, stel ik als
beleidslijn voor om dit te laten vallen binnen de normale bedrijfsvoering van de exploitant, waarvoor
geen nadere (evenementen) vergunning wordt vereist.
Schermen in de openbare ruimte
Ten aanzien van schermen die in de (semi-) openbare ruimte worden geplaatst of die door de
plaatsbepaling in combinatie met de grootte van het scherm als doel en/of gevolg hebben dat ook
bezoekers buiten het terras worden bereikt, bepleit ik terughoudendheid. Zo deze worden
toegestaan stel ik u voor om schermen uitsluitend toe te staan op grond van een tijdig
aangevraagde (en vanzelfsprekend verleende) evenementenvergunning. Dergelijke schermen
vallen immers buiten de reguliere bedrijfsvoering van een horeca-exploitant.
Bij het verlenen van een evenementenvergunning voor het plaatsen van één of meer schermen zijn
de volgende voorwaarden t.a.v. de veiligheid en volksgezondheid nadrukkelijk van belang, naast
de reguliere eisen die bij vergunningen gesteld worden:
Dat de vergunning tijdig is aangevraagd, voorzien is van een goede risico-analyse en dat
politie, brandweer en GHOR hier een advies over hebben kunnen geven;
Dat constructies/schermen en kabels in de openbare ruimte de hulpdiensten niet kunnen
belemmeren ingeval van calamiteiten;
Dat er geen vermenging met autoverkeer op en rondom de locatie mogelijk is, met extra
aandacht voor de situatie na de wedstrijd;
Dat de locatie bij onvoorziene omstandigheden zonder grote ordeproblemen kan worden
afgesloten of ontruimd;
Dat eisen gesteld kunnen worden aan met name de toegangscontrole, de maximale
capaciteit, de gedragsregels, (particulier) toezicht, eerste hulp, voldoende nooduitgangen
en sanitaire voorzieningen;
Dat indien een vergunning voor het plaatsen van schermen bij meer wedstrijden wordt
afgegeven, direct na iedere wedstrijd telkens wordt geëvalueerd en alleen op grond van
een positieve evaluatie de vergunning wordt verlengd/herhaald;
Dat uitgangspunt is bij het verlenen van een vergunning dat voor het evenement met
scherm geen substantiële extra politiecapaciteit benodigd is. Dit in verband met de forse
inzet die van de politie in deze periode al zal worden gevraagd, naast de reguliere
werkzaamheden en reeds vergunde andere evenementen.
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Ook als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, draagt het plaatsen van (grote)
schermen in de openbare ruimte een zeker risico in zich voor de openbare orde. Daarom verdient
het in algemene zin aanbeveling om terughoudendheid te betrachten bij het toestaan daarvan,
zeker in de eerste ronde (poulefase) van het WK 2014. Voor wat betreft de afweging omtrent het al
dan niet toestaan van grote schermen in het (semi)publieke domein, zijn uiteraard de specifieke
situatie rond de beoogde locatie alsmede de te treffen voorzieningen van belang. Het ligt daarom in
de rede hierover in het lokale driehoeksoverleg of districtscollege een expliciete afweging te
maken. Overweging om een scherm toe te staan zou moeten zijn, dat naar de overtuiging van de
driehoek een dergelijk scherm daadwerkelijk een bijdrage levert aan een vermindering van het
risico op ordeverstoringen en daarmee van de druk op de politiecapaciteit. Overigens zou, zoals
gesteld, bij het toestaan van een scherm in alle gevallen randvoorwaarde moeten zijn dat dit in een
infrastructuur wordt geplaatst die door een organisatie zelf goed kan worden beveiligd.
Wellicht ten overvloede herinner ik u eraan dat ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat
wedstrijden van met name het Nederlands elftal leiden tot een eenheidsbrede majeure inzet van de
politie. De samenloop van dergelijke wedstrijden met andere evenementen die een substantiële
politie-inzet vergen stuit dientengevolge op capacitaire bezwaren. Het is dan ook dringend gewenst
ten aanzien van het organiseren en vergunnen van dergelijke evenementen in de WK-periode de
grootste terughoudendheid te betrachten.
Ik verzoek u in te stemmen met bovenstaande beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen.

De Eenheidschef,

P. van Musscher EMPM
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2. Toelichting
Conform het werkplan van de werkgroep MDOP is de Informatiekaart Duinbranden
geactualiseerd. Naast de hulpdiensten, GMK en de MOV-ers van Noordwijk en Katwijk zijn
vertegenwoordigers van de gebiedsbeheerders betrokken bij het project. Over de activiteiten van
de werkgroep heeft afstemming plaatsgevonden met de werkgroep MDOP.
De reden voor de update is dat sinds de vorige vaststelling diverse ontwikkelingen zijn geweest,
waaronder de uitkomsten van de systeemtest met als scenario Duinbranden en landelijke
inzichten en ontwikkelingen. Aanpassingen zijn onder andere: aanscherping rol
gebiedsbeheerders, wijze van alarmering crisispartners, uitwerking van het proces “evacueren bij
duinbrand”, koppeling inzichten uit de procedure duinbrandbestrijding en aanvullende afspraken
defensie.
Relevante Ontwikkelingen
Tijdens het project zijn diverse relevante ontwikkelingen ten aanzien van natuurbrandbestrijding
geïdentificeerd. Voor deze ontwikkelingen bleek het hebben van een Risico Inventarisatie
Natuurbranden (RIN) een belangrijke randvoorwaarde. Het opstellen van een RIN zou echter
onnodige vertraging opleveren, aangezien deze RIN niet noodzakelijk is voor de update van de
informatiekaart. De RIN wordt binnen de afdeling Risicobeheersing van de brandweer uitgevoerd.
Onderstaand een aantal ontwikkelingen die buiten de scope van dit project vallen, maar wel een
belangrijke impact hebben in het voorkomen van en voorbereiden op natuurbranden:
De Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN), waarmee de risicogebieden ten aanzien van
natuurbranden in onze regio inzichtelijk worden. Dit dient als basis voor advisering voor
beheers- en preparatieve maatregelen (zoals het vergroten van bewustwording,
gebiedsgerichte aanpak etc.). Dit project loopt inmiddels onder regie van Risicobeheersing.
• Het thema natuurbrandbeheersing wordt onvoldoende betrokken bij Ruimtelijke Ordening
trajecten ten aanzien van natuurontwikkeling. Hier ligt een belangrijke rol op landelijk niveau en
bij de provincie. Aanbeveling richting de werkgroep MDRB is om te bezien welke activiteiten zij
kunnen ondernemen om de aandacht hiervoor te benadrukken.
• Het risico van Natuurbranden maakt geen deel uit van het Regionaal Risicoprofiel VRHM.
Aanbeveling is beleidsmatige borging van het thema, door het te zijner tijd op te nemen in het
(regionaal) risicoprofiel. Hiervoor is de eerder genoemde RIN noodzakelijk.
•
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•

Verbeterpunten ten aanzien van het brandweeroptreden (mono) zijn afgelopen jaar geborgd in
1.
de procedure Duinbrandbestrijding Implementatie vindt plaats door verschillende OTO
activiteiten. Dit is opgenomen in het opleidingsplan.

•

Onderzoek de mate waarin recreatieondernemingen hun preparatieve en preventieve
maatregelen op orde hebben en stimuleer dit (bijvoorbeeld conform modelplan gebiedsgerichte
2
aanpak) . Ook hiervoor is de RIN noodzakelijk. Afgesproken is dat gemeente hiervoor initiatief
neemt, in afstemming met betrokken partijen.

•

De Veiligheidsdirectie heeft in april 2013 ingestemd met het implementatieplan handreiking
“landelijke natuurbrandboodschap”. Hiermee krijgen onder andere gemeenten concrete
middelen om te communiceren over de risico’s (vergroten risicobewustzijn), wat men moet
doen om het risico te beperken en wat men moet doen bij acuut gevaar (vergroten
zelfredzaamheid).

3. Kader
• Opgesteld conform het werkplan MDOP 2013.
•

Tijdens het project heeft er een scenariosessie plaatsgevonden met ROT leden van de
verschillende diensten, Defensie, gebiedsbeheerders en een vertegenwoordiger van de
Veiligheidsregio Noord Holland Noord. In deze bijeenkomst is de informatiekaart getoetst en
onder de aandacht gebracht van de eindgebruiker. Input uit de sessie is verwerkt in de
Informatiekaart.

4. Implementatie en communicatie
•

De nieuwe, vastgestelde versie vervangt de Informatiekaart Duinbranden 1.0 en treedt in
werking per 1 januari 2014.

•

Na de vaststelling door de Veiligheidsdirectie is de informatiekaart verspreid onder de relevante
crisisfunctionarissen en –teams en opgeslagen in LCMS. Hiermee is het project afgerond. De
informatiekaart wordt in beheer genomen door de Werkgroep MDOP en wordt periodiek
herzien. Indien nodig gebeurt dit tussentijds, bijvoorbeeld naar aanleiding van oefen- of
incidentevaluaties.

•

Verdere implementatie vindt plaats binnen het werkplan van de werkgroep MDOTO. Dit thema
wordt opgenomen in de oefenplanning 2014.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie wordt de informatiekaart niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB-stukken van 5
december 2013 die aan de AB-leden zijn toegezonden.

1

Zoals de wijze van alarmering, uitwerken TBV’s, werkinstructies, kaartmateriaal, vuurzwepen, etc.
Thema’s zijn bijvoorbeeld: beheersingsmaatregelen, risico- en crisiscommunicatie, eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid, ontruiming en BHV plan
2
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A.16

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Informatiekaart
Communicatie-uitval
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

P. Rehorst (BHM)

Datum:

27 maart 2014

A.16

Bijlage(n):

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Op 19 april 2012 is het convenant tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en stichting Dutch
Amateur Radio Emergency Service (DARES) ondertekend. Met dit convenant kan de
Veiligheidsregio Hollands Midden (snel) een beroep doen op de diensten die deze stichting biedt
t.a.v. noodcommunicatie. In het kader van dit convenant zou er een informatiekaart ‘DARES’
ontwikkeld worden, waarin voor de crisisfunctionarissen van de VRHM kort en overzichtelijk wordt
omgeschreven wie DARES is en wat men voor de Veiligheidsregio kan betekenen.
Echter er zijn meerdere partijen en voorzieningen waar de VRHM op terug kan vallen indien er
sprake is van een (grootschalige) communicatie-uitval. Om deze reden is ervoor gekozen om niet
een informatiekaart specifiek over DARES te ontwikkelen, maar over het scenario ‘Communicatieuitval’. In de informatiekaart worden de voorzieningen omschreven die de VRHM zelf heeft
(getroffen) en de voorzieningen/diensten van externe partijen (Defensie en DARES).
De informatiekaart is ontwikkeld voor de multidisciplinaire crisisteams van de VRHM. Bij een
grootschalige communicatie-uitval zal met name het ROT moeten bepalen welke voorzieningen
ingezet worden. Hierbij is het van belang (ook verwoord in de informatiekaart) dat men tijdig een
liaison/ adviseur van zowel DARES en Defensie laat opkomen om te adviseren over de eventuele
inzet van deze partijen.
De informatiekaart is ontwikkeld in samenwerking met alle disciplines van de VRHM en met
afgevaardigden van Defensie en DARES.

3. Implementatie en communicatie
Verspreiden
De leden van de werkgroep MDOP verspreiden de door de VD vastgestelde informatiekaart onder
alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van
de VRHM. Daarnaast wordt de informatiekaart in hard-copy opgenomen in de mappen van het
CoPI en ROT. Een digitaal exemplaar wordt geplaatst in het LCMS.
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Oefening ‘Samen sterker’
Tijdens de oefening ‘Samen sterker’ is het scenario ‘communicatie-uitval’ beoefend. Voorafgaand
aan de oefening is tijdens de themabijeenkomsten aandacht besteedt aan de informatiekaart en
aan de diensten van DARES en Defensie op het gebied van noodcommunicatie. Tijdens de
oefening is de werkwijze zoals beschreven in de informatiekaart toegepast. De resultaten van de
oefening leiden niet tot aanvullingen/wijzigingen in deze informatiekaart.

4. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie wordt de informatiekaart niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB-stukken van 5
december 2013 die aan de AB-leden zijn toegezonden.

5. Historie besluitvorming
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 december 2013 en de Veiligheidsdirectie van
11 november 2013 is de Informatiekaart ‘Communicatie-uitval’ vastgesteld.
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A.17

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Convenant ‘VRHM Defensie’

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

BHM, Plannen en
procedures
multidisciplinair, P.
Rehorst
27 maart 2014

A.17

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
/

Status:

Informatief

Datum:

/

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Om de samenwerking tussen Veiligheidsregio's, Politie en Defensie te optimaliseren, is een
convenant opgesteld. Op 15 februari 2013 werd dit convenant vastgesteld in het
Veiligheidsberaad. De VRHM heeft samen met de Officier Veiligheidsregio van Defensie
voorbereidingen getroffen voor het ondertekenen en implementeren van het landelijke convenant
‘Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden, de Politie en Defensie’.
Doelstelling van het convenant is om op landelijk niveau te komen tot eenduidige en concrete
samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio's, Politie en Defensie. Het convenant vormt
een landelijk kader als basis voor regionale samenwerkingsafspraken inzake (de voorbereiding
op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Met de vaststelling en ondertekening van het convenant wordt de samenwerking tussen de
Veiligheidsregio Hollands Midden, de Politie en Defensie formeel bekrachtigd.

3. Kader
Defensie is een bijzondere partner van de Veiligheidsregio en onderscheidt zich van de andere
vitale partners waar tot nu toe convenanten mee zijn opgesteld. Defensie kan de Veiligheidsregio
ondersteunen in haar optreden tijdens crises en is op dat moment geen getroffen organisatie. De
organisatie kan aanvullende en langdurige ondersteuning leveren, maar kan ook specifiek
materiaal leveren waarover de Veiligheidsregio niet beschikt.
In Hollands Midden is op 4 september 2008 een convenant tussen de VRHM, Politie en Defensie
gesloten. De afspraken in dit huidige convenant zijn echter vrij summier en dekken niet meer de
lading met de huidige situatie en werkzaamheden van de Officier Veiligheidsregio (OVR). Met
inwerkingtreding van het nieuwe convenant zal het oude convenant komen te vervallen.

4. Consequenties
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Met het nieuwe convenant en bijbehorende actielijst worden de huidige afspraken formeel
bekrachtigd en wordt de samenwerking waar nodig verder geoptimaliseerd. Op basis van het
nieuwe convenant wordt de huidige informatiekaart ‘Defensie’ op de actualiteitswaarde
beoordeeld en aangepast waar nodig.

5. Aandachtspunten / risico’s
Het door het Veiligheidsberaad opgeleverde convenant is een landelijk convenant dat is
vastgesteld door het Veiligheidsberaad en Defensie. Dit heeft als consequentie dat er geen
wijzigingen in het convenant doorgevoerd mogen worden.
In het huidige convenant is opgenomen dat de OVR voor 32 uur per week beschikbaar is voor
werkzaamheden ten behoeve van de Veiligheidsregio. In het nieuwe modelconvenant worden
hierover geen concrete afspraken gemaakt. In de actielijst is afgesproken dat de OVR minimaal
40% van zijn tijd voor de VRHM werkt en is er afgesproken welke taken de OVR voor de
Veiligheidsregio uitvoert. De afspraken hebben nu dus betrekking op de ‘kwaliteit’ die de OVR
levert voor de VRHM.
Het convenant bevat afspraken tussen de veiligheidsregio, politie en Defensie. Op dit moment
heeft de Nationale Politie landelijk nog geen standpunt ingenomen over:
- de vraag wie op nationaal en wie op regionaal niveau bevoegd is dergelijke convenanten
te ondertekenen;
- de vraag of de Nationale Politie bereid is het convenant daadwerkelijk te ondertekenen
gelet op de meerwaarde ervan in het licht van de bestaande samenwerkingsrelatie tussen
Defensie en de Nationale Politie. Helaas is het standpunt van de Nationale Politie door
omstandigheden niet ingebracht bij de bespreking van het convenant in het
Veiligheidsberaad.
Op het niveau van de korpsleiding van de Nationale Politie wordt overlegd en besloten over beide
kwesties. Zolang op dat niveau geen besluit is genomen, kan de politie eenheid Den Haag niet
instemmen met dit convenant en het dus ook niet ondertekenen.

6. Implementatie en communicatie
Actielijst
Om de samenwerkingsafspraken in het convenant te implementeren en borgen, wordt een
zogenaamde actielijst opgesteld. Elke samenwerkingsafspraak wordt hierin regiospecifiek
uitgewerkt en omgevormd tot een actie om de afspraak te implementeren/borgen. De actielijst is
opgenomen als bijlage van het convenant.
Informatiekaart
Om de samenwerkingsafspraken in convenanten voor de ‘warme fase’ te borgen en praktisch te
maken, wordt normaliter een informatiekaart ‘partners’ opgesteld. Voor Defensie bestaat echter al
een dergelijke informatiekaart. De huidige kaart wordt op basis van het nieuwe convenant en
nieuwe inzichten getoetst en daar waar nodig aangevuld c.q. aangepast. Wanneer het project
VCMS (Verbeterd Civiel Militaire Samenwerking) van Defensie is afgerond (medio 2014/2015)
wordt de informatiekaart wederom op de actualiteitswaarde beoordeeld en eveneens aangevuld
c.q. aangepast waar nodig.
Bekendmaking / verspreiding
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Alle crisisfunctionarissen van de VRHM worden na ondertekening van het convenant
geïnformeerd over de samenwerkingsafspraken met Defensie. Hiervoor zal o.a. de VRHMnieuwsbrief gebruikt worden. Bij een aanpassing van de huidige informatiekaart ontvangen alle
crisisfunctionarissen deze nieuwe versie. De verspreiding van de informatiekaart gebeurt door en
conform de werkwijze van de werkgroep MDOP.
Communicatie
Na ondertekening van een convenant wordt gezamenlijk met Defensie een persbericht opgesteld
om publiciteit te gegeven aan de samenwerking. In samenspraak met de partijen worden de
geschikte media bepaald voor verspreiding van het persbericht.

7. Bijlagen
‘Convenant VRHM – Defensie’, versie 0.4

8. Historie besluitvorming
DB 5 december 2013: vaststelling van het convenant ‘VRHM- Defensie’.
VD 11 november 2013: Instemmen met het convenant ‘VRHM-Defensie’.
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Convenant VRHM - Defensie
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden, de Politie en
Defensie

Partijen
A. Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de
Veiligheidsregio H.J.J. Lenferink, hierna te noemen ‘Veiligheidsregio’;
B. De regionale eenheid Den Haag van de nationale politie, vertegenwoordigd door de politiechef van
Den Haag, namens deze Hoofd Operatiën mw. N. Bogers, hierna te noemen ‘Politie’;
C. Het ministerie van Defensie, vertegenwoordigd door de gemandateerde ………, hierna te noemen
‘Defensie’;
Hierna partijen A tot en met C gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.

Overwegende dat
-

partijen het wenselijk achten om gezamenlijke afspraken te maken, door middel van een convenant,
met betrekking tot (de voorbereiding op) rampen en crisis of de dreiging ervan omdat:
a Defensie naast politie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en
gemeenten een structurele veiligheidspartner is binnen de Strategie Nationale Veiligheid en
door haar grote diversiteit aan capaciteiten op vrijwel alle civiele rampenbestrijdingsprocessen
ondersteuning of aanvulling kan geven;
b Defensie in geval van een (dreigende) ramp of crisis op verzoek van civiele autoriteiten
militaire bijstand of militaire steunverlening in het openbaar belang kan verlenen.

-

afstemming en samenwerking tussen de Veiligheidsregio, Politie en Defensie in de crisispreparatie,
respons en nazorg van cruciaal belang is om te komen tot een adequate inzet tijdens (ernstige vrees
voor) rampen en crises;

-

partijen afspraken met betrekking tot de voornoemde samenwerking willen vastleggen in een
landelijk convenant om een kader te geven voor de uitwerking van de samenwerking op regionaal
niveau;

-

een regiospecifieke actielijst deel uitmaakt van het convenant, waarin de door de partijen uit te
voeren acties zijn opgenomen. Partijen zullen zich inzetten om de samenwerking tot een succes te
maken.

-

iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden heeft op het gebied van
risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing, die in de diverse wet- en regelgeving zijn
vastgelegd en dat deze door dit convenant ongewijzigd blijven;

-

partijen het wenselijk achten om gezamenlijke afspraken te maken met betrekking tot
rampenbestrijding en crisisbeheersing, zonder elkaars taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, dan wel de wettelijke basis daarvoor, te willen beïnvloeden of over te nemen;

-

binnen Defensie een geografische verdeling is gemaakt waarbij de Regionaal Militair Commandant
(RMC) belast is met de coördinatie van militaire bijstand en militaire steunverlening in het kader van
het openbaar belang in het toegewezen gebied;
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-

de RMC het militaire aanspreekpunt is voor bestuurlijke autoriteiten en voor het niveau van
operationele directies binnen de Veiligheidsregio’s;

-

de RMC aan elke Veiligheidsregio, Officieren Veiligheidsregio (OVR) ter beschikking stelt zodat
iedere Veiligheidsregio haar eigen Defensieliaison heeft op operationeel niveau;

-

de Veiligheidsregio verantwoordelijk is om RMC en OVR in de koude fase structureel in te bedden
waardoor de informatievoorziening gewaarborgd is;

-

het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb) buiten de reikwijdte van het convenant valt en
afspraken in dit kader met de ondertekening van het convenant dan ook niet wijzigen.

Spreken met elkaar af:
Algemeen
Artikel 1

Uitgangspunt
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing
blijven ongewijzigd en worden door dit convenant niet beïnvloed. Reeds bestaande
convenanten en afspraken kunnen behouden blijven of desgewenst worden samengevoegd
met dit convenant. Hierover kunnen afspraken worden opgenomen in de actielijst.

Artikel 2

Doelen
-

Artikel 3

Dit convenant beoogt eenduidige landelijke afspraken over een effectieve en efficiënte
ondersteuning door Defensie tijdens rampen en crises aan de Veiligheidsregio en Politie;
Het landelijk convenant beoogt een meer eenduidige samenwerking en afspraken
tussen Defensie (als landelijke organisatie), Politie en de Veiligheidsregio;
Een bijbehorende actielijst biedt ruimte voor maatwerkafspraken voor regiospecifieke
aspecten;
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot
daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing, (voorbereiding op de)
rampenbestrijding en crisisbeheersing en nazorg.

Citeertitel
Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio’s. Politie en
Defensie.

Artikel 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie, de Politie, de Veiligheidsregio en de
Regionaal Militair Commandant (als Rijksheer) hebben wettelijke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden die met dit convenant ongewijzigd blijven.

Risicobeheersing
Artikel 5

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
- bekijken partijen gezamenlijk de risico's in de regio gerelateerd aan objecten en
relevante activiteiten van Defensie. De Veiligheidsregio verwerkt deze analyse zonodig
in haar Regionaal Risicoprofiel;
- kunnen Defensie en Politie afspraken maken omtrent de bewaking en beveiliging van in
de regio gelegen vitale Defensieobjecten.

Convenant ‘VRHM - Defensie’ (12 juni 2013)
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Communicatie
Artikel 6

Risicocommunicatie (‘koude fase’)
Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af:
- Defensie levert specifieke kennis en inhoudelijke informatie over risicovolle
Defensieactiviteiten zodat het bestuur van de Veiligheidsregio invulling kan geven aan
haar verplichting om de bevolking (burgers, bedrijven, instellingen) informatie te
verschaffen over eventueel aanwezige risicovolle Defensie activiteiten;
- Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de
Veiligheidsregio, de Politie en Defensie voortvloeiende uit toepasselijke wet- en
regelgeving.

Artikel 7

Crisiscommunicatie (‘warme fase’)
-

Artikel 8

Het openbaar bestuur is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie, zodra zij
betrokken is, Defensie levert de hiervoor gewenste bijdrage;
Afstemming over crisiscommunicatie vindt plaats tussen de Veiligheidsregio en Defensie
als Defensie de getroffen organisatie is.

Melding en alarmering
Partijen maken afspraken over wederzijdse beschikbaarheid en bereikbaarheid ten behoeve
van alarmering en melding;

Artikel 9

Noodcommunicatie
Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien van
noodcommunicatie.

Leiding en coördinatie
Artikel 10

Afstemming planvorming
-

-

-

Artikel 11

Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande plannen voor de
risico- en crisisbeheersing, op of gerelateerd aan het terrein van Defensie, betrekken en
informeren partijen elkaar. Partijen zijn verantwoordelijk voor de wijziging, implementatie
en borging van de plannen in de eigen organisatie;
Defensie wordt door de Veiligheidsregio benaderd om een bijdrage te leveren aan het
Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio waarin
regiospecifieke aandachtspunten aan de orde komen;
Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudings-verplichtingen van de
Veiligheidsregio, de Politie en Defensie voortvloeiende uit toepasselijke wet- en
regelgeving.

Vertegenwoordiging in regulier overleg (‘koude fase’)
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars overlegstructuren teneinde
de samenwerking te bevorderen.

Artikel 12

Vertegenwoordiging in crisisteams (‘warme fase’)
-

Liaisons van Defensie maken desgevraagd deel uit van de operationele en bestuurlijke
overlegstructuren van de Veiligheidsregio’s;
In overleg met betrokken partijen kan in voorkomende gevallen de werkwijze en het
uitbrengen van liaisons anders worden georganiseerd, waaronder het desgevraagd
afvaardigen van een liaison van de Veiligheidsregio en/of de Politie naar het crisisteam
van Defensie.

Convenant ‘VRHM - Defensie’ (12 juni 2013)
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Artikel 13

Opleiden, trainen en oefenen
-

-

Artikel 14

Partijen maken capaciteit vrij voor het geïntegreerd ontwikkelen van scenario’s ten
behoeve van opleiden, trainen en oefenen, het voorbereiden en evalueren van
geïntegreerde oefeningen en het implementeren van de verbeterpunten;
Partijen organiseren geïntegreerde oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig
oefenbeleid en de planning hiervan op elkaar af;
De oefenplannen zullen door beide partijen worden geëvalueerd. Aan deze evaluaties
zullen alle partijen hun medewerking verlenen.

Regiogrensoverschrijdend incident
-

-

-

In geval van een regiogrensoverschrijdend incident, waarbij meerdere Veiligheidsregio’s
betrokken zijn, organiseert de bronregio, indien gewenst, voor Defensie één aanspreek- en
coördinatiepunt vanuit de verschillende Veiligheidsregio’s.
Bij een ramp of crisis waarbij de regiogrens wordt overschreden, kan de nationale
crisisstructuur in werking treden. Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)
en/of de Landelijke Operationele Staf (LOS) kunnen hierbij een rol spelen;
In dit convenant worden geen afspraken vastgelegd voor een ramp waarbij nationaal
wordt opgeschaald;
Besluitvorming over en prioritering van de inzet van militaire capaciteiten op het terrein
van OOV vindt plaats op het niveau van de Ministeries van Defensie en Veiligheid en
Justitie.

Veiligheid
Artikel 15

Veiligheidsmaatregelen
-

Partijen houden zich aan de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen en richtlijnen om
risico’s zoveel als mogelijk te beperken;
Partijen maken afspraken over de te hanteren veiligheidsprocedures en maken daarbij
gebruik van reeds bestaande landelijk gehanteerde protocollen of richtlijnen.

Informatiemanagement
Artikel 16

Werkwijze en informatievoorziening
-

-

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de
samenwerking van belang kunnen zijn;
Partijen zorgen ervoor dat de andere convenantpartijen te allen tijde over de juiste
(bereikbaarheid) gegevens beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de aan
hen verstrekte gegevens;
Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden informatie uit en
maken hier afspraken over.
Het voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de
Veiligheidsregio, de Politie en Defensie voortvloeiende uit toepasselijke wet- en
regelgeving.

Uitwerking
Artikel 17

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

Partijen maken een actielijst (zie bijlage 1) ten behoeve van een concrete uitwerking van
dit convenant in de Veiligheidsregio;
Partijen evalueren jaarlijks gezamenlijk de actielijst en actualiseren deze indien nodig;
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken, bijhouden en evalueren van de
actielijst.
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Artikel 18

Kosten
-

Artikel 19

Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken
die voortvloeien uit dit convenant, tenzij anders wordt overeengekomen;
De additionele uitgaven bij daadwerkelijke inzet van Defensiecapaciteiten tijdens rampen
en crises worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in het convenant voor de
Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht.

Inwerkingtreding en looptijd
- Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document genoemde
partijen en geldt voor onbepaalde tijd;
- Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de actualiteitswaarde van het
convenant door de partijen beoordeeld.

Artikel 20

Beheer
- Het Veiligheidsberaad draagt zorg voor het beheer van het landelijk convenant;
- De Veiligheidsregio draagt zorg voor het beheer van het regionale convenant en
bijbehorende actielijst;
- De Veiligheidsregio, de Politie en Defensie zijn verantwoordelijk voor de implementatie
van het regionale convenant binnen de eigen organisatie;
- Het Veiligheidsberaad en Defensie monitoren de voortgang van de regionale
implementatie van het regionale convenant.

Artikel 21

Wijziging of beëindiging
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in het landelijk
convenant, wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het Veiligheidsberaad,
Politie en Defensie;
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in de afspraken
binnen de actielijst, treden de betrokken partijen hiertoe met elkaar in overleg;
- Iedere partij kan de in dit convenant gemaakte afspraken beëindigen. Zij doet dit middels
een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de andere partijen, waarna de partijen
met elkaar in overleg treden.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te ………. op ………..

Veiligheidsregio Hollands Midden

Politie, regionale eenheid Den Haag

De politiechef van Den Haag, namens deze,
Voorzitter drs. H.J.J. Lenferink

Hoofd Operatiën mw. N. Bogers

Ministerie van Defensie

…
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Actielijst ‘Convenant VRHM - Defensie' (versie 13 september 2013)
Artikel

Afspraken in artikel

Art 1

Uitgangspunt
Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de
samenwerking tot een succes te maken. Partijen werken vanuit een
gezamenlijke visie om de samenwerking op het gebied van
risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing te optimaliseren en
te operationaliseren.

Regiospecifieke vertaling
-

-

Art 2

-

Dit convenant beoogt eenduidige landelijke afspraken over een
effectieve en efficiënte ondersteuning door Defensie tijdens rampen en
crises aan de Veiligheidsregio en Politie;
Het landelijk convenant beoogt een meer eenduidige samenwerking
en afspraken tussen Defensie (als landelijke organisatie), Politie en de
Veiligheidsregio;
Een bijbehorende actielijst biedt ruimte voor maatwerkafspraken voor
regiospecifieke aspecten;
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en
komen tot daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing,
(voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing en
nazorg.

De partijen dragen zorg voor eenduidige samenwerking. Dit wordt bereikt door de volgende
afspraken

o

o

o

o
o

o

o

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Regelmatig

VRHM (MDOTO)
& Defensie

Organiseren (netwerk)bijeenkomsten/
workshops

De Regionaal Militair Commandant (RMC) - en bij zijn afwezigheid zijn
plaatsvervanger cq Officier Beleidsteam (OBT) - is het militair aanspreekpunt
voor directie en bestuursniveau in de Veiligheidsregio.
Defensie stelt zonder financiële tegenprestatie, een Officier Veiligheidsregio
(OVR) als militair adviseur Defensie voor zowel de veiligheidsregio als politie
beschikbaar.
De OVR werkt minimaal 40% van zijn/haar arbeidscontract voor de
veiligheidsregio, waarbij het verlof verhoudingsgewijs over de Veiligheidsregio
en de militaire arbeidsplaats wordt verdeeld.
De OVR kan mogelijk projecten en werkzaamheden ondersteunen maar kan
niet worden aangesteld als projectleider.
De Veiligheidsregio stelt zonder financiële tegenprestatie werkruimte, inclusief
meubilair, alsmede een computer, inclusief account, het regionale netwerk van
de Veiligheidsregio en printerrechten ter beschikking aan de OVR.
De Veiligheidsregio en Defensie organiseren met enige regelmaat een
bijeenkomst / workshop. Doel van deze bijeenkomst is het delen en uitwisselen
van kennis over ontwikkelingen binnen de respectievelijke crisisorganisaties.
Defensie organiseert bij behoefte van de Veiligheidsregio en crisispartners een
presentatie/ informatiebijeenkomst over mogelijkheden, beperkingen en
werkwijze bij Defensie.

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

1. Defensie t.z.t. benaderen voor input
bij herziening Regionaal
Risicoprofiel.

Periodiek
(vierjaarlijks)

VRHM (MDRB)

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie, de Politie, de
Veiligheidsregio en de Regionaal Militair Commandant (als Rijksheer)
hebben wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die met
dit convenant ongewijzigd blijven.

Art 5

Eigenaar

Citeertitel
Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen
Veiligheidsregio’s. Politie en Defensie.

Art 4

Realisatie

Doelen
-

Art 3

Partijen achten het wenselijk om samenwerkingsafspraken te maken. In de kern gaat het
daarbij om een advies over inzet van militaire capaciteiten op de relevante niveaus zodat
tijdig en op de juiste plaats effectieve militaire ondersteuning kan plaatsvinden. Het
bewaken van eenduidigheid en eenheid van opvatting in deze afspraken is een
verantwoordelijkheid van alle partijen.
Het convenant met de citeertitel: ‘Convenant Regionaal Militair Commando-West en
Veiligheidsregio Hollands Midden’, getekend op 04 september 2008 komt met dit
convenant te vervallen. Zaken die in het voorgaande convenant waren opgenomen zijn
deels overgenomen in dit huidige convenant.

Actiepunten

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
bekijken partijen gezamenlijk de risico's in de regio gerelateerd aan
objecten en relevante activiteiten van Defensie. De Veiligheidsregio
verwerkt deze analyse zonodig in haar Regionaal Risicoprofiel;
kunnen Defensie en Politie afspraken maken omtrent de bewaking en
beveiliging van in de regio gelegen vitale Defensieobjecten.

-

Het Regionaal Risicoprofiel wordt periodiek herzien. Bij de volgende herziening(en)
vraagt de VRHM aan Defensie, via de OVR of RMC, om informatie ten behoeve van het
Regionaal Risicoprofiel.
In de regio Hollands Midden bevinden zich geen vitale Defensieobjecten.
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Art 6

Risicocommunicatie (koude fase)
Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af:
Defensie levert specifieke kennis en inhoudelijke informatie over
risicovolle Defensieactiviteiten zodat het bestuur van de
Veiligheidsregio invulling kan geven aan haar verplichting om de
bevolking (burgers, bedrijven, instellingen) informatie te verschaffen
over eventueel aanwezige risicovolle Defensie activiteiten;
Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio, de Politie en Defensie
voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving.

Art 7

-

-

-

Het openbaar bestuur is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie,
zodra zij betrokken is, Defensie levert de hiervoor gewenste bijdrage;
Afstemming over crisiscommunicatie vindt plaats tussen de
Veiligheidsregio en Defensie als Defensie de getroffen organisatie is.

-

De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking wordt geïnformeerd bij crises en
bij risicovolle Defensieactiviteiten.
Defensie levert op verzoek de inhoudelijke informatie hiervoor.
Inhoudelijke boodschappen tijdens een crisis worden door de Veiligheidsregio en
Defensie onderling afgestemd.
Een communicatiemedewerker van Defensie is structureel welkom in het team
communicatie van de Veiligheidsregio bij crises waar Defensiebetrokkenheid aanwezig is
of aanwezigheid daarvan is te voorzien.

3. De Veiligheidsregio organiseert een
bijeenkomst voor de betrokken
communicatiemedewerkers om
kennis te maken en eventuele
nadere afspraken op te stellen.
4. Nadere afspraken m.b.t.
crisiscommunicatie opnemen in de
informatiekaart.

Defensie is voor vragen en alarmering 24/7 telefonisch bereikbaar middels een Officier
van Dienst (OvD): Voor regio West: 06-53428039
Defensie garandeert bereikbaarheid en beschikbaarheid van een OVR in crisisteams.
In geval van opschaling naar GRIP 2 of hoger wordt de OVD van RMC-West altijd
gealarmeerd dmv P2000. Nav de terugkoppeling met de Veiligheidsregio (wat is de case
en kan Defensie een meerwaarde hebben) zal de OVD contact opnemen met de OVR
van de Veiligheidsregio Hollands Midden en nagaan of deze beschikbaar is. Indien de
OVR niet beschikbaar is, zal de OVD RMC-West Defensie vertegenwoordigen in de
Veiligheidsregio.
Defensie garandeert bereikbaarheid en beschikbaarheid van de RMC in (regionaal)
beleidsteam(s). Melding aan de RMC vindt plaats door tussenkomst van de OVD RMCWest.
De opkomsttijd van de OVR en RMC bedraagt maximaal twee uur.
Bij crises en incidenten waarbij er nog geen GRIP opschaling heeft plaatsgevonden
maar waar mogelijk wel defensiecapaciteit benodigd is, dient contact te worden
opgenomen met de OvD regio West. Defensie draagt in voorkomend geval zorg voor de
aanwezigheid van een militair adviseur op de gewenste locatie.

5. Dit zijn bestaande afspraken. Deels
zijn deze opgenomen in de taakkaart
van de IM ROT. Echter wel nog op
te nemen in de informatiekaart.
6. VRHM stelt een capcode voor
Defensie vast en verwerkt dit in de
procedures van de GMK.

Defensie is bereikbaar via vaste en mobiele telefonie en via P2000. Het NCV is pas
beschikbaar indien het ‘militair actiecentrum’ operationeel is.
De GMK neemt periodiek het initiatief tot een bereikbaarheidstest middels P2000.

7. Afspraken over contactgegevens/
bereikbaarheid worden opgenomen
in informatiekaart.
8. Defensie wordt meegenomen in het
wekelijks proefalarm van de VRHM
op dinsdag om 18.00 uur.

Q3 2013

VRHM
(wg communicatie)

???

VRHM
(wg Communicatie)

Zie artikel 10

VRHM
(planvorming)

Zie artikel 10

VRHM
(planvorming)



GMK

Jaarlijks

VRHM



GMK

Melding en alarmering
Partijen maken afspraken over wederzijdse beschikbaarheid en
bereikbaarheid ten behoeve van alarmering en melding.

-

-

Art 9

2. Borgen bij werkgroep communicatie.
Hiertoe de contactgegevens van
communicatieadviseurs uitwisselen.

Crisiscommunicatie (warme fase)
-

Art 8

De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking wordt geïnformeerd bij
risicovolle Defensieactiviteiten.
Op verzoek van de VRHM levert Defensie inhoudelijke informatie t.b.v. de
risicocommunicatie over eventuele aanwezige risicovolle Defensieactiviteiten. Defensie
stelt deze informatie actief beschikbaar

Noodcommunicatie
Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien
van noodcommunicatie.

-
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Art 10

Afstemming planvorming
-

-

-

Art 11

Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande
plannen voor de risico- en crisisbeheersing, op of gerelateerd aan het
terrein van Defensie, betrekken en informeren partijen elkaar. Partijen
zijn verantwoordelijk voor de wijziging, implementatie en borging van
de plannen in de eigen organisatie;
Defensie wordt door de Veiligheidsregio benaderd om een bijdrage te
leveren aan het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan
van de Veiligheidsregio waarin regiospecifieke aandachtspunten aan
de orde komen;
Voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio, de Politie en Defensie
voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving.

-

-

-

-

-

De Veiligheidsregio nodigt de OVR structureel uit voor multidisciplinair overleg op het
niveau van het Veiligheidsbureau - het MDOTO en MDOP - en de gerelateerde
werkverbanden die voortvloeien uit deze beide overlegstructuren, mits deze raakvlakken
hebben met Defensie.
De OVR is structureel welkom bij overige overlegvormen in de Veiligheidsregio over
onderwerpen die raakvlakken zouden kunnen hebben met ondersteuning vanuit
Defensie.
De RMC is agendalid van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de
Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio. De RMC beziet of en het niveau waarop
eventueel wordt deelgenomen.
Daar waar relevant wordt de VRHM uitgenodigd door Defensie voor overleg c.q.
bespreking.

11.De rol van Defensie in de
werkgroepen MDOTO en MDOP
opnemen in het beleidsplan/
werkplan van deze werkgroepen.

Indien inzet of betrokkenheid van Defensie voorzien is, nodigt de Veiligheidsregio de
OVR uit in het ROT bij een GRIP 2 (procedure cfm artikel 8). De OVR is binnen twee uur
na alarmering aanwezig in het ROT. Indien de OVR slechts wordt geïnformeerd maar
zelf (op basis van het LCMS of anderszins) de analyse maakt van toegevoegde waarde
te kunnen zijn in het ROT, wordt hij toegelaten tot het ROT.
Indien inzet of betrokkenheid van Defensie voorzien is, nodigt de Veiligheidsregio de
RMC uit in het BT bij een GRIP 3 en in het RBT bij een GRIP 4. Indien de RMC slechts
wordt geïnformeerd maar zelf (op basis van het LCMS of anderszins) de analyse maakt
van toegevoegde waarde te kunnen zijn in het (R)BT, wordt hij toegelaten tot het (R)BT.
De OVR in het ROT heeft een adviserende functie ten aanzien van de inzet van defensie
capaciteit. De daadwerkelijke aanvraag geschiedt door de voorzitter Veiligheidsregio via
het LOCC.
Defensie draagt zorg voor voortzettingsvermogen van vertegenwoordiging binnen de
genoemde crisisteams. De OVR wordt bijgestaan door reservisten. Naast assistentie
warborgen deze reserve officieren de aanwezigheid als OVR in het ROT. De RMC kan
zich laten vertegenwoordigen en/of laten bijstaan door de plaatsvervangend RMC of een
OBT.

12.Afspraken opnemen in de
informatiekaart.

De partijen betrekken elkaar tijdig bij de ontwikkeling van het oefenjaarplan van de
Veiligheidsregio om gezamenlijke oefenwensen te bespreken.
Partijen streven er naar minimaal jaarlijks een oefening te organiseren, waarbij – in multi
verband - de Veiligheidsregio met Defensie oefent. Dit kan uiteenlopen van een table top
oefening van ROT/RBT tot aan een oefening met veldeenheden met crisisteams.
Partijen stellen elkaar waar mogelijk en wenselijk wederzijds in de gelegenheid om mee
te kijken bij oefeningen.
Partijen stellen elkaar waar mogelijk en wenselijk in de gelegenheid aan te sluiten bij
relevante opleidingen en trainingen.

13.Defensie betrekken bij de
ontwikkeling van het oefenjaarplan
van de Veiligheidsregio.
14.Betrekken Defensie bij
ontwikkelingen oefenjaarplan
opnemen in oefenbeleidsplan.

Periodiek
(vierjaarlijks)

VRHM

<3 mnd nadat
VCMS is
gerealiseerd

VRHM
(planvorming)

Jaarlijks

VRHM
(MDOP & MDOTO)

Zie artikel 10

VRHM
(planvorming)

Jaarlijks

VRHM (MDOTO)

2014

VRHM (MDOTO)

Vertegenwoordiging in crisisteams (warme fase)
-

-

Liaisons van Defensie maken desgevraagd deel uit van de
operationele en bestuurlijke overlegstructuren van de
Veiligheidsregio’s;
In overleg met betrokken partijen kan in voorkomende gevallen de
werkwijze en het uitbrengen van liaisons anders worden
georganiseerd, waaronder het desgevraagd afvaardigen van een
liaison van de Veiligheidsregio en/of de Politie naar het crisisteam van
Defensie.

-

-

-

Art 13

9. Defensie t.z.t. betrekken bij de
herziening van het regionaal
risicoprofiel, beleidsplan en
crisisplan.
10.Herzien van de huidige
informatiekaart ‘Defensie’ op basis
van het nieuwe convenant en de
ontwikkelingen die zijn
voortgekomen uit de (nog te
implementeren) VCMS (Verbeterd
Civiel Militaire Samenwerking)

Vertegenwoordiging in regulier overleg (koude fase)
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars
overlegstructuren teneinde de samenwerking te bevorderen.

Art 12

Defensie wordt betrokken bij relevante planvorming van de veiligheidsregio zoals het
Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan.
Defensie wordt betrokken bij de ontwikkeling van planvorming in de Veiligheidsregio die
mogelijk zouden kunnen leiden tot een inzet van Defensiecapaciteiten. Hiertoe is de
OVR deelnemer in de werkgroep ‘Multidisciplinaire Operationele Planvorming (MDOP).
Partijen stellen elkaar op de hoogte van relevante wijzigingen in de structuur van de
organisatie.
Defensie betrekt de Veiligheidsregio bij het opstellen of bijstellen van relevante plannen
welke relatie hebben met nationale operaties. Denk hierbij aan het Verbetert Civiel
Militaire Samenwerking (VCMS)
De ‘warme’ afspraken in dit convenant worden opgenomen in de informatiekaart
‘Defensie’.

Opleiden, trainen en oefenen
-

-

-

Partijen maken capaciteit vrij voor het geïntegreerd ontwikkelen van
scenario’s ten behoeve van opleiden, trainen en oefenen, het
voorbereiden en evalueren van geïntegreerde oefeningen en het
implementeren van de verbeterpunten;
Partijen organiseren geïntegreerde oefeningen met elkaar en
stemmen hun meerjarig oefenbeleid en de planning hiervan op elkaar
af;
De oefenplannen zullen door beide partijen worden geëvalueerd. Aan
deze evaluaties zullen alle partijen hun medewerking verlenen.

-

Actielijst bij convenant ‘VRHM - Defensie’ (13 september 2013)

8 van 10

Art 14

Regiogrensoverschrijdend incident
-

-

-

Art 15

-

-

-

-

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Partijen houden zich aan de van toepassing zijnde
veiligheidsmaatregelen en richtlijnen om risico’s zoveel als mogelijk te
beperken;
Partijen maken afspraken over de te hanteren veiligheidsprocedures
en maken daarbij gebruik van reeds bestaande landelijk gehanteerde
protocollen of richtlijnen.

-

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

15.Minimaal jaarlijks een bijeenkomst
organiseren voor het bespreken van
de actielijst, informatiekaart en de
samenwerking.

Jaarlijks

VRHM (MDOP)

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

<vier jaar na
ondertekening>

Allen*

Indien een Defensie medewerker voor het bestrijden van een calamiteit op een locatie
moet zijn waar het verplicht is om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zorgt de
aanvragende instantie voor de noodzakelijke middelen.

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen
die voor de samenwerking van belang kunnen zijn;
Partijen zorgen ervoor dat de andere convenantpartijen te allen tijde
over de juiste (bereikbaarheid) gegevens beschikken en dragen zorg
voor goed beheer van de aan hen verstrekte gegevens;
Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden
informatie uit en maken hier afspraken over.
Het voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio, de Politie en Defensie
voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving.

-

De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat Defensie bij incidenten of in de aanloop
daarvan in staat is om gebruik te maken van het door de Veiligheidsregio gebruikte
informatiesystemen, zoals bijvoorbeeld het LCMS.
De OVR dient in het bezit te zijn van een Veiligheidsregio account voor de te gebruiken
informatiesystemen.
De Veiligheidsregio dient het landelijke account LCMS voor het Militaire Actiecentrum
(MAC) te ondersteunen.

Partijen maken een actielijst (zie bijlage 1) ten behoeve van een
concrete uitwerking van dit convenant in de Veiligheidsregio;
Partijen evalueren jaarlijks gezamenlijk de actielijst en actualiseren
deze indien nodig;
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken, bijhouden en
evalueren van de actielijst.

-

-

Ieder jaar in de maand <jaar na ondertekening> zal de actielijst onderwerp van gesprek
zijn bij een gezamenlijk overleg tussen (de vertegenwoordigers van de) directies van de
partijen. Daar waar partijen dat nodig achten, wordt de actielijst aangepast.
Tijdens het jaarlijks overleg wordt de actualiteitswaarde van de informatiekaart ‘Defensie’
beoordeeld.

Kosten
-

-

Art 19

Geen activiteiten noodzakelijk

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

Art 18

-

Bij regiogrensoverschrijdende incidenten zorgt Defensie voor adequate
vertegenwoordiging in de relevante crisisteams van de betrokken Veiligheidsregio’s. De
bemensing komt uit de bestaande Defensie Natops organisatie.
Prioritering van inzet van schaarse Defensie capaciteiten zal altijd op landelijk niveau
plaatsvinden.

Werkwijze en informatievoorziening
-

Art 17

-

Veiligheidsmaatregelen
-

Art 16

In geval van een regiogrensoverschrijdend incident, waarbij meerdere
Veiligheidsregio’s betrokken zijn, organiseert de bronregio, indien
gewenst, voor Defensie één aanspreek- en coördinatiepunt vanuit de
verschillende Veiligheidsregio’s.
Bij een ramp of crisis waarbij de regiogrens wordt overschreden, kan
de nationale crisisstructuur in werking treden. Het Landelijk
Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en/of de Landelijke
Operationele Staf (LOS) kunnen hierbij een rol spelen;
In dit convenant worden geen afspraken vastgelegd voor een ramp
waarbij nationaal wordt opgeschaald;
Besluitvorming over en prioritering van de inzet van militaire
capaciteiten op het terrein van OOV vindt plaats op het niveau van de
Ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie.

Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering
van de afspraken die voortvloeien uit dit convenant, tenzij anders
wordt overeengekomen;
De additionele uitgaven bij daadwerkelijke inzet van
Defensiecapaciteiten tijdens rampen en crises worden verrekend
overeenkomstig het bepaalde in het convenant voor de Financiering
Nationale Inzet Krijgsmacht.

Behoeft geen nadere vertaling

Inwerkingtreding en looptijd
-

Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit
document genoemde partijen en geldt voor onbepaalde tijd;
Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de
actualiteitswaarde van het convenant door de partijen beoordeeld.

Binnen 4 jaar (of eerder indien noodzakelijk) na ondertekening wordt de actualiteitswaarde
van het convenant beoordeeld.
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Art 20

Beheer
-

-

Art 21

Het Veiligheidsberaad draagt zorg voor het beheer van het landelijk
convenant;
De Veiligheidsregio draagt zorg voor het beheer van het regionale
convenant en bijbehorende actielijst;
De Veiligheidsregio, de Politie en Defensie zijn verantwoordelijk voor
de implementatie van het regionale convenant binnen de eigen
organisatie;
Het Veiligheidsberaad en Defensie monitoren de voortgang van de
regionale implementatie van het regionale convenant.

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere vertaling

Geen activiteiten noodzakelijk

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Wijziging of beëindiging
-

-

-

Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in
het landelijk convenant, wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd
aan het Veiligheidsberaad, Politie en Defensie;
Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in
de afspraken binnen de actielijst, treden de betrokken partijen hiertoe
met elkaar in overleg;
Iedere partij kan de in dit convenant gemaakte afspraken beëindigen.
Zij doet dit middels een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de
andere partijen, waarna de partijen met elkaar in overleg treden.

VRHM* : de afdeling planvorming (team plannen en procedures multidisciplinair) van Brandweer Hollands Midden is eigenaar van de uit te voeren acties.
Allen* : alle partijen in dit convenant, waarbij het initiatief bij de VRHM ligt.
Status van actiepunten
Afgerond
Reeds gestart / in uitvoering
Nog niet gestart
Periodiek / terugkerend
Afkortingen:
MDI
MDOP
MDNCW:

: werkgroep Multidisciplinaire Informatievoorziening
: werkgroep Multidisciplinaire Operationele Planvorming
: multidisciplinaire werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’

MDRB :
GMK :

werkgroep Multidisciplinaire Risicobeheersing (werkgroep in oprichting)
Gemeenschappelijke Meldkamer

Actielijst bij convenant ‘VRHM - Defensie’ (13 september 2013)
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Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Convenant ProRail
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

S. van Rheenen (BHM)
27 maart 2014

A.18

Bijlage(n):

2

Portefeuille:

J. Wienen

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

n.v.t.

Datum:

n.v.t.

Toelichting
Op 27 september 2013 is het modelconvenant ProRail vastgesteld. Doelstelling van het
modelconvenant is om op landelijk niveau te komen tot eenduidige en concrete
samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio’s, Politie en ProRail. Het modelconvenant vormt
een landelijk kader als basis voor regionale afspraken inzake (de voorbereiding op)
crisisbeheersing. Het modelconvenant maakt concrete afspraken over melding en alarmering,
leiding en coördinatie, veiligheid- en informatiemanagement, gezamenlijk oefenen, deelname aan
crisisoverleg en risico- en crisiscommunicatie.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 30 januari j.l. het convenant met Prorail en de bijbehorende
actielijst vastgesteld.
Consequenties
Uit het convenant komt een actielijst voort, waarin samenwerkingsafspraken op regionaal niveau
zijn uitgewerkt. De belangrijkste actiepunten die voortvloeien uit het convenant zijn:
• De VRHM en ProRail organiseren gezamenlijke bijeenkomsten om elkaar beter te leren
kennen. Doelgroep van deze bijeenkomsten zijn de operationeel leidinggevenden van de
veiligheidsregio en de medewerkers van de crisisorganisatie van ProRail.
• Er vindt periodiek afstemming plaats over de thema’s risicobeheersing, risico- en
crisiscommunicatie en OTO.
• Alle partijen informeren elkaar over hun planvorming en bij veranderingen in de
crisisorganisatie/contactgegevens informeert men elkaar.
• ProRail stelt op verzoek liaisons ter beschikking voor deelname aan één van de crisisteams
van de Veiligheidsregio.
De reguliere werkwijze binnen Hollands Midden is om de wijze van samenwerking bij incidenten
vast te leggen in een Informatiekaart. Omdat de vaststelling van het landelijke convenant
vertraagd was, is de Informatiekaart Spoor reeds vastgesteld door de Veiligheidsdirectie. De
vaststelling van het convenant heeft geen gevolgen voor deze Informatiekaart.
Aandachtspunten
• Het convenant bevat afspraken tussen de veiligheidsregio, ProRail en politie. Op dit moment
heeft de Nationale Politie landelijk nog geen standpunt ingenomen over de vraag wie op
nationaal en wie op regionaal niveau bevoegd is dergelijke convenanten te ondertekenen en of
de Nationale Politie bereid is het convenant daadwerkelijk te ondertekenen. Op het niveau van
de korpsleiding van de Nationale Politie wordt overlegd en besloten over beide kwesties.

Agendapunt A.18 AB VRHM 27-03-2014

•

Zolang op dat niveau geen besluit is genomen, kan de politie eenheid Den Haag niet
instemmen met dit convenant en het dus ook niet ondertekenen.
In het convenant staat genoemd: “de Veiligheidsregio stelt een treinincident managementplan
(TIM plan) op, conform een afgesproken landelijk format”. Dit format is niet praktisch, daarom
is in overleg met ProRail besloten om de relevante input te benutten, maar vast te houden aan
het gebruikelijke format van de Veiligheidsregio: de informatiekaart Spoor. Deze is reeds
vastgesteld op 25 maart 2013.

Implementatie en communicatie
• Bij het opstellen van de Informatiekaart Spoor heeft reeds afstemming plaatsgevonden tussen
crisisfunctionarissen van Hollands Midden en ProRail.
• De multidisciplinaire werkgroep Operationele Planvorming heeft ingestemd met het convenant
en de uitgewerkte actielijst.
• Voor de overige onderdelen uit het convenant heeft afstemming plaatsgevonden met de
relevante functionarissen binnen OTO, Communicatie en Risicobeheersing. Specifieke
aandachtspunten zijn opgenomen in de actielijst en concrete activiteiten geschieden conform
planning in deze actielijst.
• Relevante functionarissen worden na vaststelling en ondertekening van het convenant
geïnformeerd, onder andere via de nieuwsbrief van de VRHM.
Bijlagen
1. Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio's, Politie en
ProRail.
2. Actielijst horend bij convenant ProRail.
Historie
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 vastgesteld;
Veiligheidsdirectie: 16 december 2013 ingestemd.
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Landelijk Convenant voor
samenwerkingsafspraken tussen
Veiligheidsregio's, Politie en ProRail
Definitief (september 2013)

Partijen
A. De Veiligheidsregio…, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio
… , hierna te noemen "Veiligheidsregio";
B. De regionale eenheid van de Nationale Politie …, vertegenwoordigd door …,
hierna te noemen "Politie";
C. De wettelijke beheerder van de spoorweginfrastructuur in Nederland zoals
omschreven in de spoorwegwet, hierna te noemen ProRail;

Overwegende, dat

1

-

de Spoorsector door het Kabinet, als onderdeel van de vitale sector transport,
aangemerkt is als vitaal voor de Nederlandse samenleving;

-

afspraken tussen ProRail en de vervoerders geen deel uit maken van dit
convenant. Dit is binnen de spoorsector geregeld;

-

iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden heeft op
het gebied van risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing die in de
diverse wet- en regelgeving zijn vastgelegd1 en deze blijven door dit convenant
ongewijzigd;

-

afstemming en samenwerking nodig is tussen de Veiligheidsregio, Politie en
ProRail om te komen tot verantwoorde risicobeheersing en een adequate
crisisbeheersing in relatie tot (dreigende) verstoring of uitval van het
treinverkeer;

-

het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb) buiten de reikwijdte van het
convenant valt en afspraken in dit kader met de ondertekening van het convenant
dan ook niet wijzigen en bij het inventariseren van de onderhavige risico’s een allhazards-approach zal worden gevolgd;

-

partijen het wenselijk achten om gezamenlijk afspraken te maken met betrekking
tot rampen en crises gerelateerd aan (dreigende) verstoring of uitval van
treinverkeer, zonder elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, dan
wel de wettelijke basis daarvoor, te willen beïnvloeden of over te nemen;

-

partijen afspraken met betrekking tot de voornoemde samenwerking willen
vastleggen in een convenant;

Zie hiervoor ook Bestuurlijk Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Zie bijlage 1.
Landelijk Convenant ProRail – definitief

1

-

bij een landelijke ramp of crisis de landelijke crisisorganisatie op nationaal niveau
in werking treedt, waarover in dit convenant geen afspraken zijn opgenomen,
waarbij regionale afspraken wel blijven gelden voor de bestrijding;

-

een regiospecifieke actielijst deel uitmaakt van het convenant, en ten behoeve
van de borging van de afgeronde actiepunten deze geoperationaliseerd worden in
de dagelijkse bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van partijen.

Spreken partijen met elkaar af:
Algemeen
Artikel 1

Doel
De effectieve voorbereiding en afhandeling van incidenten op en rondom
het spoor en dit te realiseren door partijen te laten samenwerken. Dit uit
zich onder andere in:
Het vergroten van de kennis van elkaars organisatie en processen;
Het gebruik maken van elkaars expertise op elk moment in de
veiligheidsketen;
Het gezamenlijk oefenen.

Artikel 2

Citeertitel
Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen
Veiligheidsregio's, Politie en ProRail.

Artikel 3

Maatschappelijk belang
Partijen spannen zich in om de hinder voor reizigers in treinen en op stations
zoveel mogelijk te beperken. Partijen spannen zich ook in de risico’s van
goederenvervoer inzichtelijk te maken en zoveel mogelijk te beperken.
Afhandeling van treinincidenten betreft altijd eerst redding, bestrijding en
eventueel onderzoek. Tegelijkertijd streven partijen er samen naar om:
- reizigers in de treinen te ontzetten en reizigers op de stations door te laten
reizen;
- economische schade voor reizigers- en goederenvervoer te minimaliseren.

Risicobeheersing
Artikel 4

Risicobeheersing
Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing:
- levert ProRail een inhoudelijke bijdrage aan de risicoanalyse van de
Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio verwerkt deze analyse zonodig in
het regionale risicoprofiel;
- streven partijen ernaar om risico’s van goederenvervoer en risico’s bij
incidenten met gevaarlijke stoffen voor onder andere omwonenden van
spoorwegen en emplacementen inzichtelijk te maken en zoveel
mogelijk te beperken;
- ProRail en de Politie kunnen afspraken maken omtrent de bewaking en
beveiliging van in de regio gelegen kwetsbare spoorgerelateerde
infrastructuur en objecten.
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Communicatie
Artikel 5

Risicocommunicatie ("koude fase")
- Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie
af;
- ProRail levert aan de Veiligheidsregio inhoudelijke informatie over
goederenvervoer, in het bijzonder vervoer van gevaarlijke stoffen, ten
behoeve van de risicocommunicatie;
- De risicocommunicatie wat betreft passagiersvervoer naar het
personeel en de reizigers is een verantwoordelijkheid van de
vervoerder;
- De risicocommunicatie opgelegd in milieuvergunningen bij
emplacementen voor de spoorwegbeheerder, is een
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Artikel 6

Crisiscommunicatie ("warme fase")
- Het openbaar bestuur is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie,
zodra zij betrokken is, ProRail levert de hiervoor gewenste bijdrage;
- Bij een incident met een bovenlokaal karakter vindt met betrekking tot
(het voorbereiden van) crisiscommunicatie afstemming plaats tussen
de Veiligheidsregio en ProRail;
- In geval van (terreur)dreiging wordt voorlichting en communicatie
afgestemd met de verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten.

Artikel 7

Melding en alarmering
- Partijen wisselen relevante bereikbaarheidsgegevens ten behoeve van
melding en alarmering uit;
- Alarmering en melding van en naar partijen vindt wederzijds plaats via
de (gemeenschappelijke) meldkamer in de Veiligheidsregio en het
centrale meldpunt van ProRail (back office);
- De (gemeenschappelijke) meldkamer in de Veiligheidsregio ontvangt
van ProRail een melding.
- Voor de afstemming van de opvang van reizigers bij ernstige verstoring
van de treindienst, verzorgt ProRail de melding hierover aan de
Veiligheidsregio met als doel de juiste functionarissen met elkaar in
contact te laten treden om de opvang af te stemmen.

Artikel 8

Noodcommunicatie
Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien
van noodcommunicatie.

Leiding en coördinatie
Artikel 9

Afstemming planvorming
- Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande
plannen voor de risico- en crisisbeheersing, op of gerelateerd aan het
terrein van spoor, betrekken en informeren partijen elkaar. Partijen zijn
verantwoordelijk voor de wijziging, implementatie en borging van de
plannen in de eigen organisatie;
- ProRail wordt door de Veiligheidsregio benaderd om een bijdrage te
leveren aan het Beleidsplan en het Crisisplan van de Veiligheidsregio
waarin regiospecifieke aandachtspunten aan de orde komen;
- De Veiligheidsregio stelt een treinincident managementplan (TIM plan)
op, conform een afgesproken landelijk format. ProRail draagt bij aan de
totstandkoming van het TIM plan door hiervoor informatie te
verstrekken;
- ProRail zal jaarlijkse landelijke informatiebijeenkomsten houden voor
de convenantpartijen om inzicht te geven in haar activiteiten wat
Landelijk Convenant ProRail – definitief

3

betreft risicobeheersing en incidentenregie organisatie, zoals afspraken
met vervoerders, vervoer gevaarlijke stoffen en bijvoorbeeld
treinincident scenario’s.
Artikel 10

Vertegenwoordiging regulier overleg ("koude fase")
- Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars
overlegstructuren teneinde de samenwerking te bevorderen.

Artikel 11

Participatie crisisteams ("warme fase")
- Liaisons van ProRail maken desgevraagd deel uit van de operationele
en bestuurlijke overlegstructuren van de Veiligheidsregio’s;
- In overleg met betrokken partijen kan in voorkomende gevallen de
werkwijze en het uitbrengen van liaisons anders worden georganiseerd,
waaronder het desgevraagd afvaardigen van een liaison van de
Veiligheidsregio en/of de Politie naar het crisisteam van ProRail.

Artikel 12

Opleiden, trainen en oefenen
- Partijen maken capaciteit vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen van
scenario’s ten behoeve van opleiden, trainen en oefenen, het
voorbereiden en evalueren van oefeningen en het implementeren van
de verbeterpunten;
- Partijen organiseren oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig
oefenbeleid en de planning hiervan op elkaar af;
- De oefenplannen zullen door beide partijen worden geëvalueerd. Aan
deze evaluaties zullen alle partijen hun medewerking verlenen.

Artikel 13

Regiogrensoverschrijdend incident
In geval van een regiogrensoverschrijdend incident, waarbij meerdere
Veiligheidsregio’s betrokken zijn, organiseert de bronregio, indien gewenst,
voor ProRail één aanspreek- en coördinatiepunt vanuit de verschillende
Veiligheidsregio’s.

Veiligheid
Artikel 14

Veiligheidsmaatregelen
- Partijen houden zich aan de van toepassing zijnde (wettelijke)
veiligheidsmaatregelen en richtlijnen;
- ProRail levert de hulpverleningsdiensten een veilige werkplek ten behoeve
van het uitvoeren van hun functie in de warme fase

Informatiemanagement
Artikel 15

Werkwijze en informatievoorziening
Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden
informatie (brongegevens) uit.

.
Uitwerking
Artikel 16

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
- Partijen maken een actielijst (zie bijlage 2) ten behoeve van een
concrete uitwerking van dit convenant in de Veiligheidsregio;
- Partijen evalueren jaarlijks gezamenlijk de actielijst en actualiseren
deze indien nodig;
- De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken, bijhouden en
de evaluatie van de actielijst.
Landelijk Convenant ProRail – definitief
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Artikel 17

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van
de afspraken uit dit convenant, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 18

Inwerkingtreding en looptijd
Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document
genoemde partijen en geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 19

Beheer
- Het Veiligheidsberaad draagt zorg voor het beheer van het landelijk
model convenant;
- De Veiligheidsregio draagt zorg voor het beheer van het regionale
convenant;
- De Veiligheidsregio, de Politie en ProRail zijn verantwoordelijk voor de
implementatie van het regionale convenant binnen de eigen organisatie;
- Het Veiligheidsberaad en Prorail monitoren de voortgang van de
implementatie van het regionale convenant.

Artikel 20

Wijziging of beëindiging
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in
het convenant, wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het
Veiligheidsberaad, het ministerie van VenJ, ProRail en het ministerie van
I&M;
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in
de afspraken binnen de actielijst, treden de partijen hiertoe met elkaar
in overleg;
- Iedere partij kan de in dit convenant gemaakte afspraken beëindigen.
Zij doet dit middels een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de
andere partijen, waarna de partijen met elkaar in overleg treden.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in …voud getekend te … op … …

Veiligheidsregio …

De regionale eenheid van de nationale
politie, vertegenwoordigd door de
Politiechef

Voorzitter Veiligheidsbestuur

Politiechef

ProRail

…
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A.18 Bijlage 2
AFSPRAKEN- ACTIELIJST VERSIE 1.0
PRORAIL, VEILIGHEIDSREGIO Hollands Midden en POLITIE eenheid Den Haag
Behorend bij Regionaal Convenant ProRail
Artikel
Art 1

1

Actiepunt
Doelen
Scope:

Partijen maken afspraken over:
- Het vergroten van de kennis van
elkaars organisatie en processen;
- Het gebruik maken van elkaars
expertise op elk moment in de
veiligheidsketen;
Art 4

1
2

Risicobeheersing
Partijen maken afspraken over:
- Het leveren van een inhoudelijke
bijdrage door ProRail aan de
risicoanalyse van de Veiligheidsregio.

Regionale afspraken/ actiepunten

Binnen het werkingsgebied van deze regionale actielijst vallen alle
spoorwegen en spooremplacementen in beheer van ProRail, met
uitzondering van de HSL. Afspraken ten aanzien van de HSL zijn onder
andere vastgelegd in veiligheidscontracten.
Ten aanzien van het HSL-Zuid traject (Amsterdam – Belgische grens) is er
sinds 2009 een overlegstructuur opgebouwd. Deze structuur ziet er als volgt
uit:
• Ministerie van Infrastructuur
• Raad van Toezicht (Strategische niveau)
• Operationeel Veiligheidsteam HSL en Betuweroute (Tactisch
niveau)
• Afstem Overleg HSL en Afstem Overleg Betuweroute (Operationeel
niveau)
• Diverse werkgroepen, waaronder Preventie/inspectie en Opleiden,
Trainen en Oefenen (OTO) (Uitvoerend niveau)
ProRail organiseert bijeenkomsten voor de operationeel leidinggevende
functionarissen en planvormers van de veiligheidsregio’s in het OCCR van
ProRail te Utrecht.
Medewerkers van ProRail (vrn. liaisons COPI en ROT) bezoeken de
meldkamer, RBT en ROT ruimte. Bij voorkeur wordt dit gecombineerd met
de netwerkbijeenkomsten/ oefenmomenten met als thema Spoor.

Er wordt een overleg gepland tussen de vertegenwoordigers
Risicobeheersing van de VR’s en van ProRail om kennis te maken,
informatie te delen en nadere afspraken te maken m.b.t. risicobeheersing.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan artikel 4.

Tijdpad/
deadline

Eigenaar

2014

ProRail

2014

VRHM

2014

VRHM

2

De artikelen 2 en 3 van het convenant zijn niet relevant voor de afspraken- en actielijst.
Onder eigenaar wordt vooral ‘initiatiefnemer’ bedoeld. De uitwerking is meestal samen.
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Art 5

Art 6

Art 7

De Veiligheidsregio verwerkt deze
analyse zonodig in het regionale
risicoprofiel*;
- Het inzichtelijk maken van de risico’s
van goederenvervoer en risico’s bij
incidenten met gevaarlijke stoffen
voor onder andere omwonenden van
spoorwegen en emplacementen en
zoveel mogelijk te beperken;
Risicocommunicatie
Partijen geven op de volgende wijze
invulling aan de in het convenant
opgenomen afspraken*: …
Crisiscommunicatie
Partijen geven op de volgende wijze
invulling aan de in het convenant
opgenomen afspraken*: …
Melding en alarmering
Partijen geven op de volgende wijze
invulling aan de in het convenant
opgenomen afspraken: …

Dit overleg vindt minimaal eens per jaar plaats.

De risicocommunicatieadviseur van de VRHM neemt contact op met
risicocommunicatieadviseur van ProRail om kennis te maken, nadere
afspraken te maken m.b.t. risicocommunicatie en uitvoering te geven aan
artikel 5.
De crisiscommunicatieadviseur van de VRHM neemt contact op met
regionale woordvoering van ProRail om kennis te maken, nadere afspraken
te maken m.b.t. crisiscommunicatie, handboeken uit te wisselen en
uitvoering te geven aan artikel 6.
Partijen leveren elkaar de benodigde bereikbaarheidsgegevens.
Eventuele wijzigingen in bereikbaarheidsgegevens worden door zowel de
VR als ProRail zelf doorgegeven.
De convenantpartners worden geacht vertrouwelijk met de
bereikbaarheidsgegevens om te gaan en niet openbaar te maken.

2014

VRHM

2014

VRHM

gereed
jaarlijks
Continu

VRHM /
ProRail

Op de Informatiekaart Spoor is reeds vastgelegd wanneer en hoe Prorail en
de Veiligheidsregio elkaar informeren.
Art 8

Noodcommunicatie
Partijen maken afspraken ten aanzien
van noodcommunicatie.

- ProRail en de VRHM wisselen NCV nummers uit.
- ProRail beschikt niet over een aansluiting op C2000.

Prorail/
VRHM

gereed
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Art 9

Afstemming planvorming
Partijen geven op de volgende wijze
invulling aan de in het convenant
opgenomen afspraken*: …

Partijen bespreken jaarlijks in november de plannen en bekijken of
aanpassingen nodig zijn en op welke manier dit plaatsvindt.

Q4 2014

ProRail levert input (voor zover van toepassing) bij het opstellen of
actualiseren van planvorming zoals:
• Informatiekaart Spoor*, waarin concrete samenwerkingsafspraken
zijn vastgelegd;
• Regionaal Risicoprofiel (zie art. 4);
• Regionaal crisisplan;
• Regionaal beleidsplan;

VRHM

Continu

* in overleg met ProRail is afgesproken om het format van de VRHM te
volgen in plaats van het “TIM format”. Relevante input is wel verwerkt. Dit
vergroot de praktische toepasbaarheid ten tijde van incidenten.

Prorail

Planvorming ProRail
ProRail betrekt VRHM bij het ontwikkelen van nieuwe of ‘management of
change’ van relevante regionale plannen. Indien gevraagd levert VRHM
input voor deze plannen of review daarvan.

Continu
ProRail

Landelijke planvorming wordt, indien relevant, afgestemd met een landelijke
koepel of vertegenwoordiging van VR’s.
Deze stelt ProRail beschikbaar via de website www.prorail.nl
Art 10

Art 11

Vertegenwoordiging regulier
overleg (koude fase)
Partijen nodigen elkaar uit voor de
volgende overlegstructuren: …

Participatie crisisteams (warme
fase)
Partijen geven op de volgende wijze
invulling aan de in het convenant
opgenomen afspraken: …

ProRail wordt uitgenodigd voor het Veiligheidsnetwerk Zuid-Holland
(VRZHZ, VRR, VRHM, VRH).
De Regiodirecteur relatiebeheer van ProRail wordt uitgenodigd voor de
vergaderingen van het veiligheidsnetwerk, waaraan de directeuren van de
veiligheidsregio’s van Zuid-Holland en de directeuren van de crisispartners
deelnemen.
Prorail wijst één aanspreekpunt aan, welke dient als operationeel loket.
ProRail beschikt over functionarissen die op afroep als liaison, op het
gewenste niveau, kunnen worden ingezet tijdens een ramp of crisis. Deze
liaisons worden centraal aangestuurd vanuit de backoffice ProRail, waar
ook de aanvraag dient binnen te komen.

Continu

(VRZHZ)

Continu

Prorail

Continu

ProRail

Er is een profiel liaison vitaal beschikbaar en te downloaden van de website
van het Veiligheidsberaad t.b.v. het vergroten van de kennis van liaisons
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van de hulpverleningsorganisatie en werkwijze van de veiligheidsregio’s.
(http://www.veiligheidsberaad.nl/vitaal.html)
De VRHM faciliteert een werkplek met telefonie, computer en internet voor
liaisons in de ROT ruimte.
Art 12

Opleiden, trainen en oefenen
Partijen maken afspraken over de
samenwerking rondom opleidingen,
trainingen en oefeningen.

Continu

Er worden (middels deze actielijst) geen vaste oefenfrequenties
afgesproken.

Continu

In 2014 staat het thema Incidentbestrijding op het Spoor en de
samenwerking met Prorail op de oefenplanning van VRHM. Dit betekent dat
er twee netwerkbijeenkomsten voor crisisfunctionarissen van beide
organisaties worden georganiseerd en dat alle crisisteams binnen VRHM
met het scenario oefenen. In onderling overleg wordt bepaald op welke wijze
invulling gegeven wordt aan deze momenten.

Q4 2014

MDOTO VRHM en Prorail bespreken jaarlijks de gezamenlijke
oefenbehoefte.

Q4 2014

VRHM/
ProRail

Prorail dient jaarlijks voor 1 januari de aanvragen voor buitendienststellingen
te hebben gedaan voor de dienstregeling van het jaar erop. De aanvraag
wordt dan beoordeeld op conflicten met de vervoersaanvraag. Er kunnen in
Q1/2 wijzigingen in de oorspronkelijke aanvraag nodig zijn. Dit betekent dat
wanneer de VR gebruik wil maken van het spoor (wat niet bij alle oefeningen
noodzakelijk zal zijn), de aanvraag tijdig moet worden ingediend.
Art 13

Regiogrensoverschrijdende
incidenten

Art 14

Veiligheid
Partijen maken afspraken over het
treffen van veiligheidsmaatregelen.

Generieke afspraken over regiogrensoverstijgende incidenten zijn
vastgelegd in het convenant van de veiligheidsregio’s binnen de provincie
Zuid-Holland* en de landelijke afspraken omtrent “GRIP 5”. Met deze
afspraken is een eenduidig aanspreek- en coördinatiepunt voor Prorail
geborgd.
In de opleiding van de hulpdiensten wordt expliciet aandacht besteed aan
het veilig optreden op en nabij het spoor.
Verder gelden de volgende afspraken ten aanzien van het betreden van het
spoor:
- Warme situatie: Toegang tot het spoor voor hulpdiensten t.b.v. redding,
bestrijding, onderzoek en opsporing. Met ProRail worden ter plaatse
specifieke afspraken gemaakt ten aanzien van veiligheidsmaatregelen.

*d.d. 1209-2011

continu

Prorail
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Art 15

Art 16

Werkwijze en
informatievoorziening
Partijen maken afspraken over de
uitwisseling van informatie via op
elkaar afgestemde (digitale)
standaarden (brongegevens).
Uitwerkingsvoorstellen

- Oefeningen: Deelnemers volgen een verplichte veiligheidsinstructie (voor
de duur van de activiteit) door of namens Prorail. Deelnemers worden
geregistreerd.
- Overig: Het is niet toegestaan het spoor te betreden, tenzij een door
ProRail uitgegeven Bewijs van Toegang getoond kan worden en het
betreden in afstemming met Prorail plaatsvindt.
- Zie artikel 7
- Op de Informatiekaart Spoor is opgenomen welke informatie tijdens
calamiteiten gedeeld/ verzameld moet worden.

Elk jaar in de maand november wordt de actielijst onderwerp van gesprek
bij een gezamenlijk overleg en wordt deze geactualiseerd. Dit gebeurt op
initiatief van de VRHM.

Elk jaar
Q4

VRHM
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B.1

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Convenant huisartsen
Hollands Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

C.H.C. van Steensel–
van Hage (GHOR)
27 maart 2014

B.1

Bijlage(n):

1

J. Wienen (DB)
J. Bernsen (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
Het convenant Veiligheidsregio Hollands Midden en de huisartsen Hollands Midden vast te
stellen.

3. Toelichting op het besluit
Het convenant met de huisartsen is een convenant naar landelijk model, dat afgesloten wordt
tussen 3 vertegenwoordigingen van de ongeveer 590 huisartsen in onze regio, de 3
huisartsenposten, GHOR en de GGD. De laatste vanwege de uitvoerende taken op het
gebied van infectieziektebestrijding en de nauwe contacten met de huisartsen.
Daar de GGD medeondertekenaar is, is het convenant besproken in de vergadering van het
DB RDOGHM op 16 januari jl.

4. Kader
Ingevolge de Wet veiligheidsregio`s art. 33 lid 2 maakt het bestuur van de Veiligheidsregio
schriftelijke afspraken met de in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders,
ambulancevervoerders en diensten over de inzet van deze instellingen bij de uitvoering van
hun taak en op de voorbereiding daarop. Het voorliggende convenant is onderdeel van de
uitvoering van bovengenoemd wetsartikel.

5. Consequenties
Financiële gevolgen
Vergoeding aan huisartsen en medewerkers als zij op verzoek van de GHOR deelnemen aan
trainingen en oefeningen
Personele gevolgen
Geen

6. Aandachtspunten / risico’s
In de reguliere overleggen wordt het convenant jaarlijks besproken en waar nodig aangevuld
met een addendum.

Agendapunt B.1 AB VRHM 27-03-2014

7. Implementatie en communicatie
Bekendmaking bij de betrokken organisaties en plaatsing op de website

8. Bijlagen
Concept convenant Veiligheidsregio/ RDOG en Huisartsen.

9. Historie besluitvorming
Op 19 april 2012 heeft het Dagelijks Bestuur VRHM een eerdere versie van het voorliggende
convenant besproken en besloten het convenant met een positief advies voor te leggen aan
het Algemeen Bestuur.
Dit laatste is echter vertraagd, omdat in mei 2012 de Landelijk Huisartsenvereniging de leden
negatief adviseerde op het onderwerp financiële vergoeding bij trainingen en oefeningen. Nu
dit onderwerp in het voorliggende convenant is opgenomen, stemt de hele beroepsgroep in.
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Convenant
Huisartsen Hollands Midden en
Veiligheidsregio Hollands Midden
Inhoudsopgave:
Inleiding
Partijen
Overwegingen
Artikel 1. Onderwerp, doel en gebruik overeenkomst
Artikel 2. Verantwoordelijkheden huisartsen
Artikel 3. Verantwoordelijkheden VRHM / GHOR
Infectieziektebestrijding
Artikel 4. Verantwoordelijkheden VRHM / GHOR / GGD
Artikel 5. Verantwoordelijkheden huisartsen
Artikel 6. Communicatie, overleg en informatiemanagement bij grootschalige
infectieziektebestrijding
Flitsramp
Artikel 7.Flitsramp (acute opgeschaalde zorg)
Artikel 8. Informatie-uitwisseling bij een flitsramp
Artikel 9. Inzet huisartsen bij een flitsramp in een opvang- en behandelcentrum
Artikel 10. Overleg en informatiemanagement
Psychosociale Nazorg bij rampen
Artikel 11. Verantwoordelijkheden VRHM / GHOR / GGD
Artikel 12. Verantwoordelijkheden huisartsen
Gezondheidsonderzoek bij rampen
Artikel 13. Verantwoordelijkheden VRHM / GHOR / GGD
Artikel 14. Verantwoordelijkheden huisartsen
Artikel 15. Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
Artikel 16. Duur , evaluatie, aanpassing en opzegging overeenkomst
Ondertekening
Bijlage Contactgegevens
Bijlage Relatie met HaROP
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Inleiding
GHOR Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands
Huisartsengenootschap (NHG) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) zijn op landelijk
niveau overeengekomen hoe invulling te geven aan de rol/taak van de (opgeschaalde) huisartsenzorg
bij rampen en crises. Gezamenlijk is door hen het volgende vastgesteld:
Handreiking samenwerking tussen huisarts en GHOR
Model huisartsenzorg Rampenopvangplan (HaROP)
Praktische toolkit voorbereid op infectieziekten
Praktische toolkit nazorg na rampen.
Deze onderwerpen vormen het kader en de basis voor dit convenant naast de Huisartsen
1
Rampenopvangplannen (HaROP) die op resp. 20 mei 2010 (Midden Holland ) en 5 november 2012
(Rijnland en Duin- en Bollenstreek) zijn vastgesteld door de huisartsen.
Dit convenant beschrijft de afspraken tussen het bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden/
het bestuur van de RDOG en de huisartsen als zorgaanbieders, over de inzet bij de uitvoering van
hun taak bij een ramp of crisis en op de voorbereiding daarop.

1

Meest recente HaROP Midden Holland is versie 2.12 (december 2012)
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I.

Partijen

- Veiligheidsregio Hollands Midden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. H.J.J. Lenferink,
voorzitter bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, hierna te noemen ‘VRHM’ ,
en
RDOG Hollands Midden
- Hierna te noemen GGD
Directies /besturen van Huisartsenposten
- Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)
- Coöperatieve Doktersdienst Duin- en Bollenstreek (DDDB)
- Coöperatieve Huisartsenpost Midden-Holland (HAP MH)
Besturen van huisartsenvertegenwoordigingen
- Huisartsenvereniging Rijnland (HVR)
- ROH Midden Holland
- LHV huisartsenkring Rijnland en Midden-Holland
Hierna te noemen Huisartsen,
en allen gezamenlijk te duiden als Partijen.
II

Overwegingen.

Partijen realiseren zich dat,
a. de GHOR, conform de WVr, artikel 1, verantwoordelijk is voor:
• de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp
• de advisering van overheden en organisaties op dit gebied;
b. deze geneeskundige hulpverlening onderdeel is van een gecoördineerde inzet van verschillende
disciplines bij rampen en crises. Een ramp betreft een zwaar ongeval of andere gebeurtenis
waarbij het leven en de gezondheid van personen, het milieu of grote materiële belangen ernstig
is geschaad of wordt bedreigd. Een crisis betreft een serie rampen of een groot getroffen gebied
waarbij het functioneren van de samenleving, de openbare orde, de economie of een ander vitaal
belang ernstig is aangetast of wordt bedreigd.
c. de GHOR, conform de toelichting op de WVr, namens het bestuur van VRHM de mate van
voorbereiding van de zorginstellingen en de planvorming bewaakt, en het bestuur hierover
periodiek informeert;
d. de Huisartsen belangrijke ketenpartners zijn bij de geneeskundige hulpverlening in geval van
rampen en crises. Zij beschikken over een Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP) waarin de
wijze waarop de (continuïteit van) huisartsenzorg in geval van een (dreigende) ramp of crisis
wordt georganiseerd staat beschreven.
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e. bij het uitvoeren van hun taken de huisarts de eigen professionele verantwoordelijkheid behoudt
op het gebied van huisartsenzorg en verrichtingen uit voert binnen de geldende wet- en
regelgeving (Wet BIG, Wet Toelating Zorginstellingen, Wet Publieke Gezondheid).
f. het uitgangspunt is dat elke sector zijn eigen kosten draagt voor de continuïteit van de reguliere
zorg.
g. het bestuur van de veiligheidsregio, op basis van de Wet Publieke Gezondheid art. 6 lid 2
verantwoordelijk is voor de voorbereiding op en de bestrijding van grootschalige infectieziekteuitbraken
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Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1. Onderwerp, doel en gebruik overeenkomst
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Deze overeenkomst heeft tot doel om afspraken vast te leggen tussen Huisartsen en het
bestuur van de VRHM , conform de eisen die gesteld worden in de Wet Veiligheidsregio’s.
Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele taken en verantwoordelijkheden van partijen,
waarbij de vigerende wet- en regelgeving uitgangspunt is.
Deze afspraken op basis van het Besluit Veiligheidsregio’s, artikel 5.1, zijn aanvullend op de
eigen verantwoordelijkheid van de huisartsen, uitgewerkt in het HaROP en bevatten
procedures die worden gevolgd bij een ramp of crises, waarbij het in ieder geval gaat over: de
voorbereiding, de hulpverlening, en de nazorg onder rampen- en crisisomstandigheden.
De afspraken worden gemaakt op hoofdlijnen, teneinde niet bij elke verandering de
overeenkomst aan te hoeven passen.

Artikel 2. Verantwoordelijkheden huisartsen
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

De huisartsen hebben geen wettelijke rol bij (dreigende) rampen en crises anders dan
voortzetting van de reguliere zorgverlening. Het garanderen van de toegankelijkheid van de
huisartsenzorg in de regio is primair een verantwoordelijkheid van de huisartsen.
De huisarts is ook onder ramp- of crisisomstandigheden verantwoordelijk voor het bieden
van verantwoorde geneeskundige zorg.
De huisartsen bereiden zich voor op bijzondere situaties die gevolgen kunnen
hebben voor de continuïteit van de reguliere huisartsenzorg.
Onder reguliere huisartsenzorg wordt verstaan de zorg verleend door huisartsen in de
dagpraktijken en tijdens avond-, nacht- en weekenduren door de Huisartsenposten. Zorg
verleend door de huisartsen aan eigen patiënten en passanten ten behoeve van de bestrijding
van infectieziekten behoort tot de reguliere huisartsenzorg.
De zorg die de huisartsen verlenen aan eigen patiënten en passanten, die het
slachtoffer zijn van een ramp of crisis, vallen onder de reguliere afspraken met de
zorgverzekeraars.
Inzet van huisartsen in een door GHOR HM ingesteld opvang- of
behandelcentrum voor slachtoffers behoort niet tot de reguliere zorgverlening.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden VRHM / GHOR
3.1.

3.2.

De Directeur Publieke Gezondheid geeft leiding aan GHOR HM en GGD HM. Hij geeft
integrale sturing aan de reguliere en opgeschaalde organisatie van de publieke
gezondheidszorg en is het bestuurlijk aanspreekpunt en de operationele adviseur van het
openbaar bestuur ten tijde van rampen en (gezondheids-) crises.
De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) is operationeel verantwoordelijk
voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises, inclusief de
afstemming daarvan met andere bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken
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disciplines. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om politie, brandweer, defensie, gemeenten,
ziekenhuizen, ambulancedienst, etc.

Infectieziektebestrijding
Artikel 4. Verantwoordelijkheden VRHM / GHOR / GGD
4.1.

4.2.

4.3.

Met de invoering van de Wet veiligheidsregio's per 1 oktober 2010 is de voorzitter van de
veiligheidsregio, op grond van de Wet publieke gezondheid, verantwoordelijk voor de
bestrijding van een infectieziekte behorend tot groep A, een subtype van het humaan
2
influenza virus, of een directe dreiging daarvan .
Bij GRIP opschaling coördineert de GHOR HM de bestrijding van een infectieziekte behorend
tot groep A, of een directe dreiging daarvan. De GGD HM is verantwoordelijk voor de medisch
inhoudelijke advisering.
Het proces van infectieziektebestrijding wordt vastgelegd in de procesplannen van GHOR HM
en GGD HM. De taakverdeling en werkwijzen zijn beschreven in het Regionaal Crisisplan
(RCP) en het GGD Rampenopvangplan (GROP). De GGD vertaalt landelijk VWS / RIVM
beleid en past dit toe. De GHOR zorgt voor verbinding tussen geneeskundige en
veiligheidspartners en coördineert de opschaling in de witte keten. De GHOR vertaalt het
landelijke Veiligheid &Justitie beleid

Artikel 5. Verantwoordelijkheden huisartsen
5.1.
5.2.

5.3.

2

Middels het HaROP is de huisartsenzorg betrokken bij de grootschalige bestrijding van
infectieziekten, waarbij continuering van de 24-uurs zorg deel uitmaakt van de planvorming.
De Crisisteams Huisartsen (Midden Holland, Rijnland en Duin en Bollenstreek) besluiten
gezamenlijk of afzonderlijk om op te schalen naar stadium 3 en 4 (conform de stadia als
gehanteerd door de huisartsenzorg), wanneer de continuïteit van zorg in gevaar dreigt te
komen en betrekken GHOR en GGD bij dit besluit.
De GGD en de GHOR kunnen een verzoek doen tot opschaling van de huisartsenzorg. De
huisartsen blijven zelf verantwoordelijk voor de geleverde zorg, dus ook voor het opschalen.

Wet Publieke gezondheid art. 6.2
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Artikel 6. Communicatie, overleg en informatiemanagement bij grootschalige
infectieziektebestrijding
6.1.

Ten tijde van een infectieziekte-uitbraak zijn de adherentie gebieden van de Huisartsenposten
leidend; de betrokken Huisartsen, GHOR-bureaus en GGD-en zijn volgend.
Er is sprake van territoriale incongruentie tussen de gebieden van de huisartsenposten en
Veiligheidsregio Hollands Midden als aangegeven in onderstaand overzicht.

Huisartsenpost

GHOR

Gemeenten

SMASH

GHOR Haaglanden

Voorschoten

GHOR Rotterdam Rijnmond

Nieuwerkerk ad IJssel

GHOR Haaglanden

Stompwijk (Gemeente
Leidschendam/Voorburg )

GHOR Utrecht
(Veiligheidsregio Utrecht)

Oudewater

HAP Rijnmond,
post IJsselland
Stichting Samenwerkende
Huisartsen Rijnland (SHR)
Huisartsenpost Midden Holland

6.2.

6.3.

6.3.

3
4

Communicatie tijdens infectieziektebestrijding: GHOR en Veiligheidsregio en GGD
De GHOR zorgt voor de coördinatie tussen alle geneeskundige en zorg verlenende
3
organisaties die te hulp komen bij een crisis. De GGD is verantwoordelijk voor medisch
inhoudelijke informatie mede naar betrokken zorginstellingen/verleners. GHOR /
Veiligheidsregio zorgen voor de publieke boodschap.
Bij infectieziektebestrijding (geen GRIP) zal de GGD de communicatie naar
zorginstellingen/verleners verzorgen, zowel medische inhoudelijk als de publieke boodschap.
De informatie-uitwisseling en de communicatieafspraken tussen de GHOR/GGD en de
huisartsen tijdens een infectieziekte-uitbraak zijn op hoofdlijnen in artikel 6.2.beschreven.
4
GHOR en GGD werken de uitvoering verder uit conform het RCP en het GROP. De
huisartsen worden hierover geïnformeerd, en passen de informatie- en
communicatieafspraken in de HaROP’s op de planvorming van GHOR en GGD aan.
De GGD is er voor verantwoordelijk dat zij de huisartsen accuraat en tijdig voorziet van
eenduidige en relevante informatie vanuit de verschillende overheidsinstanties zoals RIVM,
CIb, VWS etcetera in afschrift aan het Crisisteam Huisartsen.
Deze Informatievoorziening vanuit de GGD betreft:
a)
diagnostiek
b)
contactonderzoek en beschermende middelen
c)
vaccinatiebeleid
d)
profylaxe en behandeling (medicatievoorziening)
e)
ziektemonitoring (surveillance).

Modelplan voor het GGD Rampenopvangplan (GROP); Modelplan GROP 2012 Bijlage 4: Crisiscommunicatieplan
Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden
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6.4.

6.5

5

De GGD kan gebruik maken van REOS (dat over een actueel adresbestand van HA
beschikt) om tijdens kantooruren informatie aan de individuele HA, de HAP’s (DDDB, SHR en
HAP MH) en de huisartsenpraktijken te versturen. Is de informatie gebiedsspecifiek dan zal de
GGD de betreffende HAGRO’s (via de voorzitter) en HA informeren. Indien nodig neemt de
GGD telefonisch contact op met HA (praktijken). De HAP MH informeert de leden van de HAcoöperatie Midden Holland omdat REOS daar geen netwerk heeft.
De huisartsenzorg draagt zorg voor:
a)
de inrichting van het Crisisteam Huisartsen als aanspreekpunt voor GGD Hollands
Midden en GHOR Hollands Midden. (conform HaROP)
b)
het activeren van een crisis e-mailadres voor communicatie naar de huisartsen.
c)
vertegenwoordiging in een te activeren regionaal ketenoverleg op RvB/Directieniveau.

Flitsramp
Artikel 7. Flitsramp (acute opgeschaalde zorg)
7.1.

In geval van veel gewonden op een rampterrein kan de GHOR besluiten om naast de
hoofdketen van acute zorg voor zwaargewonden een nevenketen voor lichtgewonden in te
richten. Dit behandelcentrum wordt gelokaliseerd buiten het rampterrein en zal veelal deel
uitmaken van een gemeentelijk opvangcentrum/locatie.

Artikel 8. Informatie-uitwisseling bij een flitsramp
8.1
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ten tijde van een flitsramp is de gemeente waarin het incident plaatsvindt (Veiligheidsregio)
leidend.
In het geval van een flitsramp alarmeert de GHOR telefonisch de Huisartsen via de
bereikbaarheidsgegevens die zijn opgenomen in de bijlage.
De volgende informatie wordt verstrekt:
a)
informatie over het soort ramp/ongeval
b)
informatie over de locatie, het tijdstip en de aard van het incident
c)
de te verwachten belasting van de ambulancezorg en de ziekenhuizen, waarmee
huisartsen rekening moeten houden bij triage en doorverwijzing van patiënten
Indien noodzakelijk, afhankelijk van het type en de ernst en omvang van de ramp / crisis zal
de GHOR aanvullende informatie via de crisis e-mail adressen van de huisartsenposten
sturen.
Daarbij valt te denken aan:
a)
informatie over gevaarlijke stoffen (indien van toepassing)
b)
adviezen die huisartsen op kunnen volgen
c)
de aard van verwondingen of symptomen van slachtoffers die zich bij de
huisartsen(post) kunnen melden
De GHOR kan een verzoek doen om een slachtofferbeeld of slachtoffergegevens te
verstrekken. Via een secure- mailadres (bij de huisartsenposten) wordt privacygevoelige
informatie met de GHOR gedeeld.
Als er een Actiecentrum GHOR is ingericht zal de GHOR het crisisteam regelmatig van
relevante aanvullende informatie voorzien, zo mogelijk ook per mail.

5
Regionale Eerstelijns Ondersteunings Structuur. Reos is één van de 17 regionale ondersteuningsorganisaties (ROS'en) in
Nederland en maakt deel uit van het ROS-netwerk en is een non-profitorganisatie die ondersteuning biedt aan
eerstelijnszorgverleners o.a. in Zuid-Holland Noord- | Legewerfsteeg 10 | 2312 GW Leiden |.
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8.6.

8.7.
8.8.

De melding van afschaling door de GHOR wordt telefonisch rechtstreeks aan de voorzitter
van het Crisisteam gedaan of aan de dienstdoend huisarts als de huisartsen niet opgeschaald
hebben.
De GHOR bij een (GRIP) inzet ketenbreed de evaluatie initiëren en de huisartsen hierbij
betrekken als de huisartsen bij de behandeling van rampslachtoffers betrokken zijn.
Het Crisisteam draagt zorg voor een interne procedure die leidt tot borging van onderstaande
processen.
a)
Het activeren van een crisis e-mailadres.
b)
Het zo spoedig mogelijk doorsturen van de berichtgeving naar de huisartsen in het
effectgebied van de ramp (met een cc aan de GHOR) met betrekking tot:
i. alarmeringsinformatie van de GHOR (direct na ontvangst) met de toevoeging dat de
huisarts zich niet naar het rampterrein begeeft
ii. relevante aanvullende informatie van de GHOR
iii. afschaling.

Artikel 9. Inzet huisartsen bij een flitsramp in een opvang- en behandelcentrum
9.1.
9.2.
9.2.

9.3.

9.4.

Het leveren van huisartsen voor getroffenen bij een rampsituatie door inzet van huisartsen in
een opvangcentrum vind plaats op vrijwillige basis.
Op het moment dat mogelijke inzet van huisartsen gewenst is doet de GHOR een verzoek
aan de Crisiscoördinator van de betrokken Huisartsenpost in het rampgebied.
De mate en wijze van de inzet wordt bepaald in samenspraak met de GHOR door de
crisiscoördinator na overleg met de medisch verantwoordelijke (de op dat moment
dienstdoende huisarts op de HAP). De Huisartsenposten hebben hierbij een
inspanningsverplichting; geen resultaatverplichting.
De huisarts(en) die zich hebben ingezet in een opvang- en behandelcentrum ontvangen voor
hun geleverde diensten (inclusief reistijd) een uurtarief van twee maal het door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geldend waarneemtarief. Zie artikel 2.6. van dit convenant.
De in het opvangcentrum ingezette huisarts factureert aan de GHOR. De GHOR draagt zorg
voor de (uur)vergoeding en vergoeding van door de huisarts gebruikte eigen geneeskundige
middelen.

Artikel 10. Overleg en informatiemanagement
Overleg
De GHOR zorgt voor:
10.1. informatieverstrekking aan betrokken huisartsen (via de Huisartsenpost) over rampen, crisis
en evenementen.
10.2. regie over de woordvoering bij rampen in nauw overleg met de woordvoerders van de
huisartsen.
10.3
afstemming van het risico communicatiebeleid over grootschalige uitbraak infectieziekten,
gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen en over specifieke risico’s met betrokken instellingen
10.4
een overlegstructuur bestaande uit:
- overleg tussen de huisartsen en de GHOR met gemandateerde deelnemers over de
voortgang van de wederzijdse afspraken uit dit convenant.
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- tenminste jaarlijks Platform GHOR Hollands Midden overleg, waarin op bestuurlijk niveau
afspraken worden gemaakt met betrekking tot het zorgnetwerk.
Informatiemanagement
6
Slachtofferinformatie
10.5. De GHOR draagt zorg voor de registratie van slachtoffers die in de geneeskundige keten
behandeld worden / zijn tijdens een ramp of crisis. De registratie heeft tot doel:
• het informeren van verwanten van slachtoffers
• registratie van slachtoffers en betrokkenen voor niet acute-zorg-processen, zoals
nazorg, schadeafhandeling, etc. (CRIB taak van de gemeente).
Regionale afspraken
10.6. In het Witte Ketenpartner-overleg zijn op regionaal niveau werkafspraken voorbereid tussen de
ziekenhuizen / huisartsenposten en GHOR. Deze afspraken omvatten:
• De procedure voor het opvragen van slachtoffergegevens;
• De verificatie van de GHOR als ontvangende partij;
• De toepasbaarheid van de werkafspraken in opgeschaalde en niet opgeschaalde
situatie (het HaROP is wel/niet opgestart);
• Het beschikbaar stellen van niet tot personen herleidbare informatie (aantallen,
toestand-ernst van de verwondingen) t.b.v. het openbaar bestuur.
Deze werkafspraken worden/zijn vastgesteld in het ROAZ.
Uitwisselen van informatie tussen GHOR en huisartsen
10.7. Tijdens kantooruren kan via REOS (en de HAP MH) informatie aan de huisartsenpraktijken
verstuurd. In de ANW uren zal de GHOR altijd telefonisch de Huisartsenposten benaderen.

Psychosociale Nazorg bij rampen
Artikel 11. Verantwoordelijkheden VRHM / GHOR / GGD
11.1. De GHOR voert alarmering en opschaling van psychosociale hulpverlening in de acute fase bij
een ramp/crisis. De GGD coördineert inzet van de psychosociale hulpverlening uit in de acute
fase. De GGD heeft als verantwoordelijkheid om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan
huisartsen. Dit is verder uitgewerkt in het procesplan PSH van de GGD.
11.2. Afspraken over informatiemanagement waarbij de afstemming tussen GHOR en GGD in
7
opgeschaalde situatie nodig is verloopt via de ACGZ en de crisiscoördinator GGD. Huisartsen
worden over de psychosociale nazorg geïnformeerd via de GHOR in de acute fase en de GGD
in de nazorgfase.

Artikel 12. Verantwoordelijkheden huisartsen
12.1. De psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) omvat de psychosociale
(na)zorg aan getraumatiseerde slachtoffers van rampen en zware ongevallen. De
huisartsenzorg heeft hierin een signaleringsfunctie richting GGD.

Gezondheidsonderzoek bij rampen
Artikel 13. Verantwoordelijkheden VRHM / GHOR / GGD
6
7

http://www.projectsvs.nl/
De benaming voor de GHOR functie HS-GHOR is gewijzigd in Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

10
Agendapunt B.1 Bijlage AB VRHM 27-03-2014

13.1. Om een goed beeld van alle gevolgen van de ramp of crisis op de gezondheidstoestand van
betrokkenen te krijgen, kan de burgemeester tot een gezondheidsonderzoek besluiten.
13.2 Een dergelijk onderzoek opzetten en uitvoeren wordt door de GGD gedaan. De GGD kan de
huisartsen verzoeken dit onderzoek uit te voeren bij patiënten.
13.3. Over de inhoud en wijze van uitvoering van het gezondheidsonderzoek, evenals de rol van de
huisarts daarin, worden nadere afspraken gemaakt door de GGD.
13.4. In het geval de GGD een gezondheidsonderzoek gaat uitvoeren, vindt vooraf overleg plaats met
betrokken huisartsenvertegenwoordigingen (praktijk, HAGRO, kring, vereniging).

Artikel 14. Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
14.1 Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) faciliteert de voorbereiding op rampen mits er
stimuleringsgelden zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de huisartsenorganisaties zelf om
hun HAROP te borgen door het uitvoeren en evalueren van hun OTO-jaarplan.
14.2. Een vertegenwoordiging van de huisartsen neemt deel aan de door het ROAZ georganiseerde
OTO contactpersonen bijeenkomsten.
14.3. Huisartsen ontvangen een vergoeding voor deelname aan oefeningen (binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden) als zij daar op verzoek van de GHOR HM aan deelnemen.

Artikel 15. Duur , aanpassing en evaluatie convenant
15.1. Het convenant wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Indien zich na inwerkingtreding
omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de inhoud van de gemaakte afspraken, treden
partijen in overleg teneinde in redelijkheid tot een regeling te komen. Bedoelde regeling zal als
addendum bij dit convenant gevoegd worden.
15.2. Het convenant wordt twee jaar na datum ondertekening geëvalueerd
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Ondertekening
Aldus overeengekomen en getekend op x xx 20xx te Leiden,
Veiligheidsregio Hollands Midden
Regionale Brandweer en GHOR

J. Wienen
Portefeuillehouder GHOR
Veiligheidsregio Hollands Midden

Regionale Dienst
OpenbareGezondheidszorg
Hollands Midden voor GGD
GHOR
Hollands Midden

J.M. M. de Gouw
Directeur

Stichting Samenwerkende
Huisartsendiensten Rijnland

F.G. van der Loo
Directeur

Coöperatieve Doktersdienst Duinen Bollenstreek

J.Y. Brehler
(Interim) Directeur

Coöperatieve Huisartsenpost
Midden-Holland U.A.

M.C.H. Hanegraaf
Directeur

Huisartsenvereniging Rijnland

H. Silvius
Voorzitter

ROH Midden-Holland

A.M. van Putten
Voorzitter

LHV-huisartsenkring Rijnland en
Midden-Holland

L. Gorissen
Afgevaardigde namens kringbestuur en huisarts

J.C. Bernsen
Directeur Publieke Gezondheid

12
Agendapunt B.1 Bijlage AB VRHM 27-03-2014

Bijlage Contactgegevens
Algemene contactinformatie Huisartsen
Organisatie

Functie

Telefoon

e-mailadres

HAP Midden Holland
Stichting Samenwerkende
Huisartsen Rijnland
Doktersdienst Duin- en Bollen
LHV Huisartsenkring
HV Rijnland
ROH Midden Holland
Algemene contactinformatie GHOR HM
Bureau GHOR Hollands MiddenHuisartsen

Beleidsmedewerker
planvorming (SMH)

Algemene contactinformatie GGD HM
GGD HM
Directeur PG

Directeur Publieke
Gezondheid

Flitsramp (24/7)
Contactinformatie Huisartsen bij een flitsramp
(Zie HaROP Midden Holland en HaROP Rijnland/Duin- en Bollenstreek)
Organisatie

Tijdens kantooruren

Tijdens ANW-uren

reservenummer

HAP Midden Holland
Stichting Samenwerkende
Huisartsen Rijnland
Doktersdienst Duin- en Bollen

Contactinformatie GHOR HM bij flitsramp(24/7)
Sectie GHOR (onderdeel van
de regionale crisisorganisatie)

Dienstdoend ACGZ Via
Meldkamer
ambulancezorg (MKA)

Dienstdoend ACGZ via
Meldkamer
ambulancezorg (MKA)

Contactinformatie GGD HM bij flitsramp (24/7)
Crisisorganisatie GGD
Directeur PG

Directeur Publieke
Gezondheid

Dienstdoend ODPG
via Meldkamer
ambulancezorg (MKA).
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Infectieziekten (24/7)
Contactinformatie Huisartsen bij infectieziekten
Organisatie

Tijdens kantooruren

Tijdens ANW-uren)

Reservenummer

HAP Midden Holland
Stichting Samenwerkende
Huisartsen Rijnland
Doktersdienst Duin- en Bollen

Contactinformatie GHOR HM bij infectieziekten (24/7)
Sectie GHOR (onderdeel van
de regionale crisisorganisatie)

Dienstdoend ACGZ
via Meldkamer
ambulancezorg (MKA) .

Dienstdoend ACGZ
via Meldkamer
ambulancezorg (MKA) .

Contactinformatie GGD HM bij infectieziekten (24/7)
Crisisorganisatie GGD
Arts infectieziektebestrijding
GGD

Dienstdoend arts
infectieziekten

Via Meldkamer
ambulancezorg (MKA).

Contactinformatie REOS zorg ()

Bijlage Relatie met HaROP
De onderstaande versies van de HaROP’s zijn vastgesteld in Midden Holland en Rijnland en Duin- en
Bollenstreek.
Midden Holland 20 mei 2010
Meest recente versie 2.12
Rijnland 5 november 2012
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B.2

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Effectuering
terugkoopverplichting
brandweerkazerne Warmond
(gemeente Teylingen)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum:

27 maart 2014

B.2

Bijlage(n):

n.v.t.

K.J. G. Kats (DB)
H.E.N.A. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) besluit:
De terugkoopverplichting van de brandweerkazerne Warmond conform de akte van levering door
gemeente Teylingen te effectueren per 1 april 2014 en in plaats daarvan een huurovereenkomst
af te sluiten.

3. Toelichting op het besluit
Het Dagelijks Bestuur heeft, in haar vergadering van 22 november 2010, besloten in te stemmen
met de koop van brandweerkazernes door de Veiligheidsregio Hollands Midden van gemeenten
in plaats van huur, voor die brandweerkazernes die vallen binnen de Btw-herzieningstermijn en
voor zover de betreffende gemeente hiermee instemt. Conform het indertijd bepaalde door de
belastinginspecteur is vóór 1 maart 2011 de brandweerkazerne Warmond van gemeente
Teylingen gekocht.
In de akte van levering is een terugkoopverplichting voor de gemeente Teylingen opgenomen die
luidt “tenzij het algemeen bestuur van koper anders besluit, verplicht verkoper zich het verkochte
terug te kopen van koper en verplicht koper zich het verkochte te verkopen aan koper indien de
herzieningsperiode in de zin van de Uitvoeringsregeling Btw-compensatiefonds is verstreken; in
dat geval geschiedt levering uiterlijk op de dag nadat de herzieningsperiode is verstreken, dan wel
op een door partijen nader over te komen dag”. De herzieningsperiode betreffende
brandweerkazerne Warmond verstrijkt op 1 april 2014.

4. Kader
In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands
Midden is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands midden in beginsel worden
gehuurd van de gemeenten aan de Veiligheidsregio Hollands Midden. Gezien het verstrijken van
de Btw-herzieningstermijn wordt voorgesteld de koop van de brandweerkazerne Warmond te
vervangen door een huurovereenkomst.
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5. Consequenties
Vervanging van de koopovereenkomst door een huurovereenkomst geschiedt in principe voor
beide partijen budgetneutraal.

6. Aandachtspunten / risico’s
-

7. Implementatie en communicatie
-

8. Bijlagen
-

9. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 vastgesteld.
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B.4

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Kwartaalrapportage over de
eerste drie kwartalen 2013
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

E.H. Breider
Concerncontroller
27 maart 2014

B.4

Bijlage(n):

n.v.t.

H.J.J. Lenferink (DB)
H.E.N.A. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting op het besluit
Inleiding
Conform artikel 12 van de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage het Algemeen Bestuur over de
realisatie van de begroting. Op dit moment is aan de orde een voortgangsrapportage over de
eerste drie kwartalen van het lopende boekjaar. Volgens het bepaalde in de verordening wordt in
de rapportage ingegaan op de financiële aspecten alsook op de risico’s.
Relatie met de rapportage over het tweede kwartaal
In de rapportage van Q2-2013 was - in het kader van de planning & controlcyclus 2013 - het
belangrijkste punt van aandacht dat het exploitatieresultaat binnen het afgesproken financieel
kader zou blijven. Op basis van een dashboard werden de op dat moment actuele ontwikkelingen
c.q. aandachtspunten in kaart gebracht. Op enkele punten zou in Q3 nader worden
teruggekomen.
Prognose financieel resultaat 2013
Het derde kwartaal 2013 werd per 1 oktober 2013 afgesloten. Met de inzichten van medio
november 2013 kan worden gesteld dat de exploitatie van de VRHM binnen het bestuurlijk
vastgestelde begrotingskader blijft. Uit de door accountant uitgevoerde interim-controle 2013 zijn
geen bestuurlijk relevante aspecten naar voren gekomen.
Per programma wordt hierna nog enkele (financiële) aandachtspunten weergegeven met het oog
op de voorbereiding van de jaarstukken 2013:
•

programma brandweer
Organisatie van de Brandweer Hollands Midden
Ook in 2013 is een belangrijk thema om de nieuwe organisatie in te richten en in te regelen.
Hiervoor geldt dat nog veel werk moet worden verzet. Het accent ligt daarbij op het verder en
beter op elkaar afstemmen van de activiteiten binnen en tussen de sectoren risicobeheersing, operationele voorbereiding, incidentbestrijding, middelen en concernstaf.
Daarnaast komen activiteiten aan de orde die gericht zijn op het verder verkrijgen van
overzicht en inzicht.
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Dit met als doel om in 2014, conform de vastgestelde Routekaart Cebeon, voorstellen te
kunnen presenteren om de brandweerzorg te financieren voor de som van de fictieve
uitkeringen voor brandweerzorg in de algemene uitkering van het gemeentefonds van de 23
gemeenten binnen de veiligheidsregio.
Als belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling en versterking van de eigen organisatie is in
september 2013 is het project Facilitair 2.0 gestart. Dit project beoogt de ‘facilitaire basis op
orde` te krijgen. De regionalisering van gemeentelijke brandweerkorpsen naar BHM heeft
geleid tot de noodzaak om op facilitair gebied te komen tot o.a. stroomlijning van processen,
uniformering van producten, inrichting van systemen en professionalisering van de facilitaire
organisatie. Door het management en medewerkers van de facilitaire afdeling is sinds de
oprichting van BHM hieraan gewerkt, naast het leveren van de facilitaire dienstverlening aan
de rest van de organisatie. Rondom de facilitaire hoofdprocessen is een aantal observaties
ontstaan, waaruit is geconcludeerd dat extra inspanningen noodzakelijk zijn om de facilitaire
organisatie naar een hoger niveau te brengen.
e

In de 2 helft van 2013 is het programma M-A-M (Meer - Anders - Minder) opgestart.
Doelstelling van het programma is te komen tot een integraal, gefundeerd voorstel
(kadernota), op basis waarvan het bestuur (planning november 2014) een keuze kan worden
voorgelegd om te komen tot het Cebeon kostenniveau voor de uitvoering van de
brandweerzorg in Hollands Midden per 2017, uiterlijk in 2018. Een belangrijk uitgangspunt is
dat de taakstelling niet op zichzelf staat, maar bezien en afgewogen dient te worden in het
kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van de jonge brandweerorganisatie en
brandweer gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Dit verklaart ook de titel van de dit
programma en de daarin verwoorde volgorde: meer-anders-minder. M-A-M is een
programma en bestaat uit samenhangende projecten en activiteiten die gecoördineerd
worden uitgevoerd om de vastgestelde doelstelling tijdig te realiseren.
De BHM heeft als doelstelling dat zij in 2014 risicogestuurd werkt. Om dit vorm te geven is in
2012 gestart met de totstandkoming van het brandweerrisicoprofiel. Daarnaast zijn met de
start van de omgevingsdiensten nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeenten, BHM en
deze nieuwe partner ontstaan. Door deze ontwikkeling en mede als antwoord op de grote
diversiteit van toezichtvormen binnen de huidige werkwijze is het nut en de noodzaak van
brandveiligheidstoezicht door de brandweer opnieuw in een visie vastgelegd. Tenslotte zijn
met de omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland en VRHM samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant. Dit zijn afspraken op het gebied van
risicobeheersing, crisisbeheersing en informatievoorziening.
Invoeren van maatregelen kostentransparantie
Met het oog op het ontwikkelen van nieuwe brandweerconcepten en het uiteindelijk
realiseren van de Cebeon-doelstelling voor het organisatie-onderdeel Brandweer Hollands
Midden wordt intensief gewerkt aan een project kostentransparantie. Doelen zijn:
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-

het generen van inzicht in de kosten, de kostenveroorzakers en de beinvloedingsmogelijkheden;
- de financiele administratie zodanig structureel in te richten zodat een goed inzicht in de
lasten en baten alsmede in de toedeling van kosten naar (sub)producten kan worden
gegeven;
- de voorstellen van nieuwe brandweerconcepten in het kader van M-A-M financieel te
kunnen doorrekenen.
De eerste twee deelprojecten kunnen per 31 december 2013 worden afgerond zodat al vanaf
1 januari 2014 met een verbeterde financiele administratie kan worden gewerkt.
Digitale Bereikbaarheidskaart
Na de besluiten van de stuurgroep op 8 oktober 2013, heeft het projectteam het Programma
van Eisen afgerond. Binnenkort zal de aanbesteding plaats vinden. Concreet gaat het om de
aanschaf en inbouw van apparatuur in circa 100 voertuigen met een minimale afname van
60 stuks. De tabletvariant gaf de beste prijs/prestatieverhouding. Inschatting is dat met de
aanschaf een jaarlijkse exploitatie van € 290.000 is gemoeid op basis van een investering
van € 1 miljoen. De voorgenomen aanbesteding in Hollands Midden sluit aan bij de landelijke
visie op de doorontwikkeling van de digitale bereikbaarheidskaart.
Implementatie van de brandweer Katwijk
Na de bestuurlijke besluitvorming is de implementatie van de invlechting van de Brandweer
Katwijk in de Brandweer Hollands Midden in volle gang. Op alle thema’s (brandweerzorg,
bedrijfsvoering, financiën, personeel, medezeggenschap en communicatie) wordt nu snel
vooruitgang geboekt. Bijzondere aandacht is en wordt besteed aan de personele inpassing
van de medewerkers. Nog voor 1 januari aanstaande wordt de huurovereenkomst van het
huren van de kazernes in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg getekend. Direct na 1 januari
2014 vindt de overdracht van roerende zaken plaats.
Effectueren van koop en oplevering kazernes
Het Dagelijks Bestuur heeft op 11 maart 2013 ingestemd met de koop van de brandweerkazernes Lekkerkerk en Hazerswoude-Dorp door de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) van de gemeente Nederlek respectievelijk de gemeente Rijnwoude. Het Algemeen
Bestuur is hierover geïnformeerd in de informatienotitie van 27 juni 2013.
De akte van levering van de kazerne Hazerswoude-Dorp is gepasseerd op 29 november
2013. De koop van de kazerne van Lekkerkerk moet nog voor 1 januari 2014 worden
geëffectueerd.
Voorbereiding op de samenvoeging meldkamers
In 2013 is veel tijd gestoken in de voorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers
Haaglanden en Hollands Midden. Er is een startdocument en een projectplan opgesteld. Er
is een financiële adviescommissie samengesteld die de financiële gevolgen van de
samenvoeging in kaart brengt.
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Operationele sfeer
In de operationele sfeer
- is een daling van het aantal aansluitingen brandmeldabonnementen op grond van het
Bouwbesluit 2012 merkbaar;
- worden de eigendomskazernes op de verzekerde waarden getaxeerd;
- wordt in de jaarstukken 2013 een overzicht verstrekt van de afgesloten en openstaande
investeringskredieten;
- worden de activa qua kapitaallasten doorberekend op basis van de gewijzigde financiële
verordening.
Naar incasso van gemeentelijke bijdragen
Bij de behandeling van de begrotingsuitgangspunten (AB van 13 februari 2014) wordt een
voorstel ingebracht om tegemoet te komen aan de vraag van gemeenten om de twee
halfjaarsbijdragen te gaan voldoen in vier kwartaaltermijnen op basis van incasso. Overigens
wordt daarin betrokken de vraag in hoeverre verplichtingen van de zijde van de VRHM
(bijvoorbeeld huurtermijnen kazernes) daarop in mindering kunnen worden gebracht.
Versterking van de interne organisatiekracht
Terugkijkend op de eerste jaren als nieuwe brandweerorganisatie, kan geconcludeerd
worden dat de externe prestaties (incidentbestrijding, risicobeheersing, bestuurlijke
advisering/ondersteuning) naar behoren zijn. De interne organisatiekracht dient echter
versterkt te worden, om zowel de externe prestaties te kunnen blijven leveren c.q. verder te
kunnen verbeteren als ook te kunnen voldoen aan de bestuurlijke opdracht om te komen tot
het Cebeon-kostenniveau.
•

programma GMK
budget 2013
De bezetting van de GMK ligt zoals in het bestuur besproken boven de formatie die is
opgenomen in de begroting. Tot op heden is een groot deel van deze inzet boven formatie
niet daadwerkelijk in rekening gebracht aan de GMK. Het betreft hier o.a. de inzet vanuit de
basisteams van de Politie als de extra inzet vanuit de RAD. Met de RAD vindt hierover
echter wel een discussie plaats. Geprognosticeerd voor 2013 toont het GMK resultaat een
overschrijding op de personeelslasten. Hiertegenover staat een onderschrijding op de
materiële lasten. Per saldo wordt een (beperkt) tekort geprognosticeerd voor 2013. Binnen
de Politie zullen intern de kosten van de extra inzet vanuit de basisteams niet aan GMK
worden toegerekend. Afhankelijk van de afspraken die over de overige inzet worden
gemaakt zal de budgetoverschrijding ten opzichte van de herijkte GMK begroting variëren
van ± € 100.000 tot € 500.000. De hiervoor benodigde extra middelen worden gedekt uit de
daarvoor ingestelde bestemmingsreserves en bijdragen van Politie en RAD. Dit inzicht is
ongewijzigd ten opzichte van de informatie in de tweede kwartaalrapportage 2013.
Samenvoeging meldkamers Haaglanden en Hollands Midden
In de stuurgroep “samenvoeging meldkamers HGL en HM” is besloten dat de richtdatum
verhuizing van de GMK HM naar de Yp is gesteld op 1 mei 2014. Begin 2014 zal het besluit
aan de Algemene besturen van de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden en
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besturen van de afzonderlijke RAV-en in Haaglanden en Hollands Midden worden
voorgelegd. Dat betekent een belangrijke stap en dat de verhuizing nu echt aanstaande is.
Er is sprake van een gedeelde ambitie om te komen tot een gezamenlijke meldkamer, maar
het tot stand brengen is een ingewikkeld traject. Het gaat om het operationeel
samenbrengen van twee maal drie disciplines tot één nieuwe meldkamer, waarvan de
huidige organisatie, inrichting en werkwijzen niet zonder meer op elkaar aansluiten. De weg
naar de verhuizing wordt een intensieve en er zal veel van alle partijen worden gevraagd.
Ten aanzien van de financiële consequenties is het uitgangspunt dat de structurele kosten
van beide meldkamers gelijk blijven en zo mogelijk dalen. Uiteraard vormen de financiële
gevolgen van de samenvoeging onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming.
Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)
Er wordt nu verkend hoe een landelijke meldkamerorganisatie eruit zou moeten zien. Een
transitieakkoord waarin afspraken zijn vastgelegd over financiën, aansturing, locatiekeuze en
implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie is op 16 oktober 2013 ondertekend door
vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers,
te weten de ministers van V&J, VWS en Defensie, de Korpschef van de Nationale Politie, de
voorzitters van de veiligheidsregio's en de voorzitters van de besturen van de RAV’s.
De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden zoeken parallel hieraan proactief de
samenwerking en zetten zo zelf de eerste stappen naar een gezamenlijke meldkamer. Deze
stappen zijn bedoeld om zo snel mogelijk de verbetering van de samenwerking, efficiency en
kwaliteit, en verlaging van kosten binnen het meldkamerdomein te realiseren.
•

programma GHOR
-

-

-

-

De GHOR realiseert de doelen zoals opgenomen in het beleidsplan GHOR 2012–2015,
de begroting 2013 en het jaarwerkplan 2013. Voor 2013 zijn geen nieuwe risico’s te
melden.
Ten opzichte van kwartaal 3 in 2012 is het aantal door de GHOR verstrekte adviezen
evenementenveiligheid gestegen met 10% tot 142 adviezen in 2013. Uit het klantonderzoek (september 2013) blijkt dat betrokken gemeenten de samenwerking en het
contact met de GHOR gemiddeld met een 8 waarderen.
De GHOR heeft bijgedragen aan alle gevraagde adviezen over risicobeheersing. In
samenwerking met GHOR Nederland is voor de GHOR een concept visie en beleid
ontwikkeld over het taakgebied advisering risicobeheersing. Dit beleid wordt basis voor
GHOR-beleid in Hollands Midden.
Met de ketenpartners RAV, GGD, ziekenhuizen, huisartsenposten en –kringen, verpleegen verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg heeft de GHOR afspraken over
hun voorbereiding op crisisomstandigheden. Bovendien zijn afspraken gemaakt met de
relevante partners over hun taken in de geneeskundige hulpverlening.
Op 20 juni 2013 heeft voor de tweede keer een kennisbijeenkomst Zorgcontinuïteit
plaatsgevonden voor de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg
in Hollands Midden, die men gemiddeld met een 8 waardeerde. Hieruit blijkt de rol van de
GHOR als kennismakelaar in het netwerk van zorginstellingen.
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-

-

-

-

•

De GHOR heeft adviezen verstrekt en bijgedragen aan multidisciplinaire planvorming,
zoals de informatiekaarten Bio Sciencepark, Spoor, Partners, Gas en Elektriciteit en
Duinbranden.
Voor de operationele GHOR-functies zijn de functiebeschrijvingen geactualiseerd. De
GHOR, ziekenhuizen en huisartsenposten hebben nu een mailbox bij Zorgmail om
privacy gevoelige informatie uit te wisselen.
Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen door
opleiden, trainen en oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op rampen
en crises. Tot en met het derde kwartaal is conform het OTO jaarplan voor 297
functionarissen OTO-activiteiten ingepland. Meer dan 92 % van de operationele
functionarissen heeft aan deze activiteiten deelgenomen. Zes medewerkers zijn gestart
met de nieuwe landelijke opleidingen voor HIN en ACGZ bij het IFV.
De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening
van rampen en crises. De kwaliteit van het voorbereidende werk komt hier tot uiting. Tot
en met het derde kwartaal had de GHOR 14 inzetten (t.o.v. 10 in de dezelfde periode
2012). 100% van de verbeteracties uit de door de GHOR geëvalueerde GRIP-inzetten is
binnen de afspraken gerealiseerd.

programma Veiligheidsbureau
Op dit moment zijn er geen risico’s te melden. Ook de uitputting van budget en lasten lopen
met elkaar in de pas.

•

programma Oranje Kolom
Op basis van het beleidsplan VRHM en het werkplan Oranje Kolom is de conclusie dat het
programma goed op koers is. Belangrijke trajecten in het 3e kwartaal 2013 waren de besluitvorming en start implementatie van het plan van aanpak professionaliseren
crisiscommunicatie en de start van de regionale pools informatiemanagers BT en TBZ.
Inhoudelijk is een goede start gemaakt met de ‘visie op bevolkingszorg in 2025’ in het thema
van het Algemeen Bestuur van september 2013.
Met de vertaling van landelijke ontwikkelingen gecombineerd met eigen inzichten en input
vanuit de scan gemeentelijke processen (1e kwartaal 2014) zal de koers voor bevolkingszorg
in de komende periode kleur krijgen.

Risico’s en risicoparagraaf
Voor het laatst zijn de risico’s die onderkend worden vastgelegd in de programmabegroting 2014
(Algemeen Bestuur van 27 juni 2013). Ten opzichte van dat vaststellingsmoment zijn deze risico’s
niet gewijzigd. Eén van de risico’s betreft de compensatie van de BTW op de brandweertaken en
de BTW-verhoging van 19 naar 21%.
Op basis van de laatste circulaire van het ministerie wordt het effect op de programmabegroting
2014 doorgerekend en meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2014. Het heeft geen effect
op 2013.
Met betrekking tot de samenvoeging van de meldkamers is in het voorgaande rond de GMK de
laatste informatie vermeld.
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In het licht van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit heeft het Algemeen Bestuur
een (gewijzigde) Nota reserves vastgesteld. Er is nu geen aanleiding om de daarin vastgestelde
normen te wijzigen.
In dit kader sprak het Algemeen Bestuur zich op 27 juni 2013 uit medio 2014 een Nota risicomanagement tegemoet te willen zien. In overweging wordt gegeven om deze nota een jaar later
uit te brengen. Aanleiding hiertoe is dat de organisatie van de Brandweer Hollands Midden
(inclusief inbreng van Brandweer Katwijk) dan voltooid is, dat zicht is op de besluitvorming rond
de vervolgroute van Cebeon, maar nog belangrijker dat deze nota een gelijk besluitvormingstraject loopt met het nieuwe beleidsplan 2016-2019 (vaststelling gepland uiterlijk in het Algemeen
Bestuur van november 2015).
Actuele bestuurlijke thema’s
•

Bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
‘commissie Strijk’
De commissie Strijk heeft de betreffende GR-en gevraagd een evenredige bijdrage te
leveren in het invullen van de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Hiertoe is een voorstel
voorbereid voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 december 2013.
Kortheidshalve verwijzen wij u naar het desbetreffende voorstel.

•

Wijzigingen financieringsstromen GHOR Hollands Midden
De Directeur Publieke Gezondheid heeft het bestuur een voorstel gedaan om de
financieringsstromen voor de GHOR te wijzigen. Onderzocht wordt op welke wijze het
bestuur van de Veiligheidsregio op adequate wijze invulling kan geven aan de wettelijke taak
tot het instellen en in stand houden van een GHOR. Deloitte belastingadviseurs ziet hiervoor
mogelijkheden. Een bureau gespecialiseerd in bestuurs- en publiekrecht zal in deze
adviseren in hoeverre de oplossing past binnen het publiekrecht en zich verhoudt tot een
recent door de Vrije Universiteit van Amsterdam uitgebracht onderzoek “integratie van
regionale gezondheidsdiensten & Veiligheidsregio’s”. Met de belastinginspecteur in de regio
Hollands Midden vindt nog overleg plaats inzake het fiscale aspect.

3. Implementatie en communicatie
Behandeling van de informatienotitie in Dagelijks Bestuur is geagendeerd op 5 december 2013.
Het inbrengen van een informatienotitie aan het Algemeen Bestuur kan echter niet meer in 2013
plaatsvinden omdat dat het AB pas voor het eerst bijeenkomt op 13 februari 2014. Daarom wordt
deze informatienotitie gelijktijdig aan de leden van het Algemeen Bestuur aangeboden.

4. Historie besluitvorming Algemeen Bestuur
datum en agendapunt
10-02-2011/A 2b
28-06-2012/BG 5
08-11-2012/BG 4
27-06-2013/B 4
14-11-2013/B 3
14-11-2013/B 4
14-11-2013/B 5

onderwerp
Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden
Programmabegroting 2013
e
1 begrotingswijziging 2013
Controleprotocol 2013
e
2 begrotingswijziging 2013
e
1 wijziging Financiële Verordening Veiligheidsregio Hollands Midden
Kwartaalrapportage over het eerste halfjaar 2013
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B.5
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Veiligheid Publieke Taak
(VPT)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

R. Bitter (BGC)

Datum:

27 maart 2014

B.5

Bijlage(n):

1

H. Lenferink (DB)
R. Bitter (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft d.d. 5 december jl. ingestemd met het (informele) verzoek van de
minister van BZK om VPT regio te worden. De heer M. Schoenmaker is bestuurlijk
portefeuillehouder.

3. Implementatie en communicatie
Werknemers met een publieke taak (dus niet alleen in het veiligheidsdomein) hebben regelmatig
te maken met verbaal of fysiek geweld. Zij worden uitgescholden, bespuugd of zelfs geslagen.
Soms zelfs worden zij bedreigd met nog sterkere fysieke geweldsdreigingen.
Deze geweldsdreigingen raken niet alleen de medewerker, maar brengen tevens de adequate
uitvoering van de hulpverlening, toezicht en dienstverlening in gevaar. Met de ambitie deze
geweldsdreigingen terug te dringen heeft het ministerie van BZK een programma Veilige Publieke
Taak opgesteld. Het programma is gestart in 2007 en loopt tot eind 2014.
In een VPT-regio werken gemeenten, werkgevers met een publieke taak en politie + OM actief
samen bij de aanpak van agressie en geweld. Er worden tal van acties georganiseerd ter
versterking van de bewustwording (bijeenkomsten voor medewerkers en veel communicatie) en
er wordt geleerd van elkaars aanpak. Een belangrijk onderdeel is het maken en onderhouden van
goede samenwerkingsafspraken met politie en OM over het aangifteproces.
Voor de totstandkoming van een VPT-regio sluit de minister van BZK met de burgemeester van
de grootste gemeente (dan wel met de voorzitter veiligheidsregio) een convenant (zie de bijlagen)
en stelt de minister subsidie voor o.a. een projectleider en het maken van een plan van aanpak
beschikbaar.
De gemeente Leiden heeft voor haar eigen personeel een actief beleid voor de aanpak van
agressie en geweld. In een VPT-regio gaat het erom dat de gemeente ook andere werkgevers
met een publieke taak enthousiasmeert om een duidelijke norm te hanteren en welke acties
wanneer geëigend zijn. Maar VPT kan ook goed besproken worden met bestuurders, bijvoorbeeld
met gemeenteraadsleden. In de VPT-regio zijn politie en OM vertegenwoordigd om het doen van
aangifte te bespoedigen.
Hoewel, strikt genomen, het aangaan van een VPT convenant niet uitsluitend is voorbehouden
aan veiligheidsregio’s (provincies of grote steden kunnen desgewenst ook convenanten

Agendapunt B.5 AB VRHM 27-03-2014

aangaan), is de veiligheidsregio wel een efficiënt verband om gezamenlijk op te trekken tegen het
fenomeen geweld tegen hulpverleners.
Onderstaand staatje laat de stand van zaken zien per medio 2013.
Hier blijkt ook uit dat convenanten worden gesloten tussen verschillende partners. Per regio wordt
hier verschillend mee omgegaan.

Overzicht stand van zaken VPT convenanten (december 2013).
Regio (bv. regionaal
VPT genoemd
Bestuurlijke trekker(s)
college in
als
Veiligheidsregio)
beleidsprioriteit
Noord-Nederland
ja
Burgemeester
(Groningen, Friesland,
Waanders van
Drenthe)
Dongeradeel
Provincie Noord-Holland
ja
CdK Remkes
Amsterdam-Amstelland
ja
Burgemeester Van der
Laan van Amsterdam
Midden-Nederland
ja
Burgemeester Wolfsen
van Utrecht

IJsselland

Ja

Noord en OostGelderland
Twente
Gelderland-Midden

ja

Gelderland-Zuid

ja

Haaglanden

ja

Zeeland

ja

Midden en West-Brabant

ja

Limburg (Noord en Zuid)

ja

?
ja

Burgemeester
Koelewijn van Kampen
Burgemeester
Pijnenburg van Heerde
?
Burgemeester Krikke
van Arnhem
Burgemeester Bruls
van Nijmegen +
burgemeester
Zaltbommel
Burgemeester Van
Aartsen van Den Haag
Burgemeester
Stapelkamp van
Kapelle
Burgemeester
Noordanus van Tilburg

Aantal betrokken
gemeenten in de regio bij
VPT beleid

Gemeente Amsterdam
Focus op 41
onderliggende
gemeenten, momenteel
21 convenanten
gesloten, 5 in de planning

Alle 13 onderliggende
gemeenten hebben
convenant ondertekend
Focusgemeenten, Breda,
Tilburg, Roosendaal en
Bergen op Zoom

CdK Bovens,
burgemeesters Venlo
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en Maastricht
Burgemeester van
Gijzel, Eindhoven

Brabant-Oost

Ja

Dordrecht e.o.

In ontwikkeling

Burgemeester Brok,
Dordrecht

Rotterdam-Rijnmond

In ontwikkeling

?

Plannen zijn met 41
onderliggende
gemeenten gedeeld
Alle 17 onderliggende
gemeenten zullen
worden betrokken bij de
activiteiten

4. Bijlagen
Twee voorbeelden van VPT convenanten
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B.6

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Korpswerkplan 2014
Brandweer Hollands Midden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

H. Zuidijk (BHM)

Datum:

27 maart 2014

B.6

Bijlage(n):

1

G-J. Kats (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

2. Toelichting
De Brandweer Hollands Midden is op 1 januari 2011 formeel gestart als nieuwe
brandweerorganisatie. Zij is gevormd uit de 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en het
regiobureau van de toenmalige regionale brandweer. Daarnaast behoort per 1 januari 2014 de
brandweerzorg in de gemeente Katwijk eveneens tot Brandweer Hollands Midden. Hiermee is
binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden sprake van een volledig geregionaliseerde
brandweerorganisatie.
Mensen die de brandweer nodig hadden, hebben in de achterliggende jaren weinig of niets
gemerkt van deze grote organisatieverandering. De hulpverlening en dienstverlening aan de
inwoners en de gemeentebesturen is onverstoord gecontinueerd. Vanuit die invalshoek lijkt de
opvatting gerechtvaardigd dat de nieuwe organisatie al volledig is ingeregeld. Toch is daarvan
nog geen sprake. In de eerste drie jaar van de organisatie is veel werk verzet om de nieuwe
organisatie in te richten en in te regelen. Daarmee zijn al veel zaken ingeregeld die tot de basis
van een brandweerorganisatie behoren.
2014 is het jaar waarin de basis op orde moet komen. Eveneens is 2014 het jaar waarin de
resultaten van het Programma Meer-Anders-Minder (MAM) uitgewerkt en vastgesteld moeten
worden, die input vormen voor het in 2015 op te stellen beleidsplan voor de periode 2016 – 2019.
Het programma MAM behelst een opdracht voor zowel een organisatieversterking als een
financiële bezuinigingsopgave (Besluit Dagelijks Bestuur, 19 oktober 2013).
Het werkplan 2014 beschrijft met name de voornemens die verband houden met de verdere
organisatie-inrichting. Het accent zal daarbij liggen op het verder en beter op elkaar afstemmen
van de activiteiten binnen en tussen de sectoren risicobeheersing, operationele voorbereiding,
incidentbestrijding, middelen en concernstaf. Daarnaast komen activiteiten aan de orde die
gericht zijn op het verder verkrijgen van overzicht en inzicht. Dit met als doel om dit jaar
voorstellen te presenteren voor de inrichting van de brandweerzorg op Cebeon-niveau conform
de vastgestelde Routekaart Cebeon (onderdeel van programma MAM).
De activiteiten en ontwikkelingen die tot het programma MAM behoren worden in separate MAM
documenten uitgewerkt.
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Dit werkplan draagt de titel ‘Op het spoor naar de toekomst’. Nadat in 2011 het fundament is
gelegd, is in 2012 het organisatiebouwwerk verder opgetrokken en is in 2013 de nieuwbouw uit
de steigers gekomen. De volledige organisatie-inrichting neemt naar verwachting vier jaar in
beslag. Het bouwproces ligt op schema; de oplevering is aanstaande en de organisatie richt zich
op het spoor naar de toekomst.
Aandachtspunten:
Terugkijkend op de eerste drie jaren als nieuwe brandweerorganisatie, kan geconcludeerd
worden dat de externe prestaties (incidentbestrijding, risicobeheersing, bestuurlijke
advisering/ondersteuning) naar behoren zijn. De interne organisatiekracht dient echter verder
versterkt te worden, om zowel de externe prestaties te kunnen blijven leveren c.q. te kunnen
verbeteren, als ook te kunnen voldoen aan de bestuurlijke opdracht om te komen tot het Cebeonkostenniveau.
Kader voor het Korpswerkplan 2014:
Brandweer Hollands Midden: samen sterker dan alleen!, Inrichtingsplan op hoofdlijnen, d.d. 18
december 2009;
Organisatieplan Brandweer Hollands Midden, d.d. 1 september 2010;
VRHM Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015;
Mutidisciplinaire werkplannen 2014;
Routekaart Cebeon d.d. 29 maart 2012;
Programma begroting 2014 en meerjarenramingen 2015 – 2017 Veiligheidsregio Hollands
Midden, d.d. 27 juni 2013;
Programmaplan Meer-Anders-Minder, d.d. 19 oktober 2013.

3. Implementatie en communicatie
Onder regie van het Directiteam van Brandweer Hollands Midden zal uitvoering worden gegeven
aan de in het jaarplan opgenomen voornemens. De inhoud van het jaarplan wordt gepubliceerd
via het intranet en wordt nader toegelicht in het interne nieuwsblad ´ROOD´.

4. Bijlagen
1. Korpswerkplan 2014 Brandweer Hollands Midden.

5. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 vastgesteld.
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1 Inleiding
De Brandweer Hollands Midden is op 1 januari 2011 formeel gestart als nieuwe brandweerorganisatie.
Zij is gevormd uit de 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en het regiobureau van de toenmalige
regionale brandweer. Daarnaast behoort per 1 januari 2014 de brandweerzorg in de gemeente Katwijk
eveneens tot Brandweer Hollands Midden. Hiermee is binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden
sprake van een volledig geregionaliseerde brandweerorganisatie.
Mensen die de brandweer nodig hadden, hebben in de achterliggende jaren weinig of niets gemerkt
van deze grote organisatieverandering. De hulpverlening en dienstverlening aan de inwoners en de
gemeentebesturen is onverstoord gecontinueerd. Vanuit die invalshoek lijkt de opvatting
gerechtvaardigd dat de nieuwe organisatie al volledig is ingeregeld. Toch is daarvan nog geen sprake.
In de eerste drie jaar van de organisatie is veel werk verzet om de nieuwe organisatie in te richten en
in te regelen. Daarmee zijn al veel zaken ingeregeld die tot de basis van een brandweerorganisatie
behoren.
2014 is het jaar waarin de basis op orde moet komen. Eveneens is 2014 het jaar waarin de resultaten
van het Programma Meer-Anders-Minder (MAM) uitgewerkt en vastgesteld moeten worden, die input
vormen voor het in 2015 op te stellen beleidsplan voor de periode 2016 – 2019. Het programma MAM
behelst een opdracht voor zowel een organisatieversterking als een financiële bezuinigingsopgave
(Besluit Dagelijks Bestuur, 19 oktober 2013).
Het werkplan 2014 beschrijft met name de voornemens die verband houden met de verdere
organisatie-inrichting. Het accent zal daarbij liggen op het verder en beter op elkaar afstemmen van de
activiteiten binnen en tussen de sectoren risicobeheersing, operationele voorbereiding,
incidentbestrijding, middelen en concernstaf. Daarnaast komen activiteiten aan de orde die gericht zijn
op het verder verkrijgen van overzicht en inzicht. Dit met als doel om dit jaar voorstellen te
presenteren voor de inrichting van de brandweerzorg op Cebeon-niveau conform de vastgestelde
Routekaart Cebeon (onderdeel van programma MAM).
De activiteiten en ontwikkelingen die tot het programma MAM behoren worden in separate MAM
documenten uitgewerkt.
Dit werkplan draagt de titel ‘Op het spoor naar de toekomst’. Nadat in 2011 het fundament is gelegd, is
in 2012 het organisatiebouwwerk verder opgetrokken en is in 2013 de nieuwbouw uit de steigers
gekomen. De volledige organisatie-inrichting neemt naar verwachting vier jaar in beslag. Het
bouwproces ligt op schema; de oplevering is aanstaande en de organisatie richt zich op het spoor
naar de toekomst.
Dit werkplan blikt in hoofdstuk 2 terug op 2013. Op de resultaten van dit jaar bouwen we in 2014
verder. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 stilgestaan bij de missie, visie en doelstellingen van de
Brandweer Hollands Midden en de stappen van de komende jaren. Op basis van dit meerjarenbeeld
zal in hoofdstuk 4 worden ingegaan op dat wat in 2014 gerealiseerd moet worden. Dit vormt de kern
van dit werkplan. Tot slot beschrijven hoofdstuk 5 en 6 respectievelijk de financiën en de wijze van
verantwoording over de realisatie van de voornemens in dit werkplan.
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2 Terugblik op 2013
Voor dat wordt ingegaan op de voorgenomen activiteiten voor het jaar 2014 wordt in dit hoofdstuk een
korte terugblik op 2013 gemaakt. Daarbij zal eerst ingegaan worden op activiteiten die zich kenmerken
als anticipatie op externe ontwikkelingen en doorontwikkeling van de interne organisatie. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met vermeldenswaardige resultaten vanuit het going concern.
Anticipatie op externe ontwikkelingen
Organisatorische en financiële meerjaren strategie
Het eerste jaar van de Brandweer Hollands Midden (2011) was een planloos jaar. Begin 2012 is
daarom ingezet op een meerjarenplan en vaststelling van een financiële strategie om op termijn aan
de Cebeon-norm te kunnen voldoen. Een en ander is vastgelegd in het bestuurlijk vastgestelde
Korpswerkplan 2012, met daarin de werkvolgorde in meerjarenperspectief en ‘de routekaart Cebeon’.
Hiervoor is in 2013 een nadere uitwerking gemaakt in het reeds vastgestelde Programmaplan Meer–
Anders–Minder (MAM).
Voorbereiding samenvoeging meldkamers Hollands Midden en Haaglanden
In 2012 is besloten tot samenvoeging van de meldkamers Hollands Midden en Haaglanden.
De operationele gevolgen hiervan, voor wat betreft alarmeringsprocessen en -procedures, zijn in 2013
uitgewerkt en de voorbereidingen voor de fysieke samenvoeging van de meldkamers zijn op dit
moment in uitvoering (planning samenvoeging: mei 2014).
Start risicogestuurd (multidisciplinair) adviseren en toezicht houden
In 2013 heeft Brandweer Hollands Midden een start gemaakt met het risicogestuurd werken. Dit kwam
tot uiting in de brandveiligheidsadvisering en het risicogestuurd toezicht. Daarnaast is multidisciplinaire
advisering omtrent risicobeheersing de praktijk geworden. Daarbij is eveneens de samenwerking en
informatieuitwisseling met de uitvoeringsdiensten verder gegroeid. Tenslotte is een start gemaakt met
de anticipatie op de private plantoetsing.
Invlechting Brandweer Katwijk
Samen met gemeente Katwijk en de voormalige Brandweer Katwijk is de invlechting voorbereid. De
brandweerzorg binnen de gemeente Katwijk is per 1 januari 2014 aan Brandweer Hollands Midden
overgedragen. Negen medewerkers hebben een nieuwe functie binnen BHM gekregen en 96
vrijwilligers hebben een aanstelling bij Brandweer Hollands Midden gekregen.
Doorontwikkeling van de interne organisatie BHM
Voor de ontwikkeling en versterking van de eigen organisatie zijn in 2013 onderstaande zaken
gerealiseerd:
• De procesafspraken omtrent brandveiligheidsadvisering en – toezicht zijn geëvalueerd. Mede
op basis hiervan is aandacht geschonken aan een korte doorlooptijd voor de adviezen van
risicobeheersing. Hiervoor is het werkproces aangepast. Daarnaast is de elektronische
handtekening ingevoerd.
• Binnen de beroepskazernes is een nieuw 24-uurs roosters geïmplementeerd. Hiermee is in
veel zaken overeenstemming tussen de kazernes bereikt en kan onderling bezetting worden
vervangen. Daarnaast is een efficiency van 7 FTE bereikt.
• Om als vrijwilligers en organisatie inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit voor de
paraatheid bij de vrijwillige kazernes, is gestart met de implementatie van een
informatiesysteem voor paraatheidsregistratie. In 2013 is dit voor 20 van de vrijwillige
brandweerkazernes gebeurd, in 2014 volgen de overige kazernes.
• Per 1 januari 2014 dienen operationele functionarissen gekeurd te worden via de landelijke
methodiek van de Aanstellingskeuring en het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. In
2013 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen.
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•
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•

•

Er is een eerste verbeterslag in de logistieke organisatie omtrent het ademlucht gemaakt.
Daarnaast is nieuw duikapparatuur voor alle duikteams aangekocht en wordt de
implementatie uitgevoerd.
Voor de jaarlijkse actualisatie van de Kazerne Volgorde Tabel is een integraal werkproces
ingericht en geborgd.
Vanwege het risico op duinbranden is specifiek aandacht geschonken aan voorbereidingen
hierop en is eveneens een grote operationele oefening gehouden.
Alle 43 personeelsverenigingen hebben een juridisch fundament gekregen (zover daar nog
geen sprake van was). Daarnaast zijn met alle Personeelsverenigingen identieke financiële
(werk)afspraken gemaakt.
Er zijn weer stappen gemaakt naar een samenhangend informatiesysteemlandschap. De
ontwikkelingen waren gericht op een visie hieromtrent, koppelingen tussen systemen,
business intelligence (BI) en de inrichting van het documentmanagement.
Er is een eerste stap gezet naar een functionerings- en beoordelingscyclus.

Going concern
Reguliere activiteiten en producten BHM
In 2013 heeft Brandweer Hollands Midden 7.214 incidenten afgehandeld. Dit jaar zijn er 1541 Wabo
adviezen en 1509 adviezen voor evenementen gegeven. En 3098 overige adviesaanvragen
behandeld, bijvoorbeeld inzake doormeldingen van een brandmeldsysteem, gebruiksmeldingen,
ontruimingsplannen, verkeersbelemmeringen, vuurwerk en horeca.
Er zijn 3224 bezoeken in het kader van brandveiligheidstoezicht gebracht. Door de vrijwilligers zijn
75.903 uren geoefend. Daarnaast is op teamniveau binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing
geoefend met als doel de (multidisciplinaire) samenwerking tussen teams en informatie-uitwisseling
door te ontwikkelen.
Opvallende projecten in 2013 waren:
• Geen Nood bij Brand (brandveiligheid bij zorginstellingen)
• Terugdringen loze meldingen (project STOOM)
• Brandveiligheidscampagne: ‘Wat doe jij bij brand’?
• Beleid bedrijfsbrandweer
• Oplevering brandweerkazerne Hazerswoude
• Aanbesteding en start implementatie Digitale Bereikbaarheids Kaart
• Invoering nieuwe portofoons en omnummer van voertuigen
• Ontwerp en aanbesteding nieuwe CoPI-bak en GSE- container
• Nieuwe werkwijze planvormingsproducten ((multi) informatiekaarten)
• Partner convenanten Spoor en Gas & Elektriciteit
• Invoering After Action Review methode (evaluatiemethode)
• Multidisciplinaire grootschalige oefening ‘Samen Sterker’
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3.

Missie, visie, doelstellingen en werkvolgorde

In het Korpswerkplan 2012 is een gedeeld toekomstbeeld en de koers van Brandweer Hollands
Midden voor de periode 2011 – 2014 gepresenteerd. Dit is verwoord in een missie, visie en
meerjarendoelstellingen. In het Korpswerkplan 2013 zijn deze overgenomen. Dit toekomstbeeld en
deze meerjarendoelstellingen beoogden dat de organisatie-inrichting van de Brandweer Hollands
Midden na de regionalisering in 2014 volledig was afgerond. In belangrijke mate is hieraan voldaan,
waarbij opgemerkt moet worden dat de inrichting van de organisatie nooit volledig afgerond is. Steeds
vragen interne of externe ontwikkelingen om aanpassingen.
Mede op basis van de resultaten van het Programma MAM zal in 2015 een nieuw beleidsplan worden
opgesteld voor de periode 2016 – 2019. Onderstaand worden de in 2012 opgestelde missie en visie
herhaald en zal in op hoofdlijnen ingegaan worden op de meerjarendoelstellingen en werkvolgorde
voor de periode na 2014.
Missie
Brandweer Hollands Midden maakt leven in de 25 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands
Midden (brand)veiliger.
Visie
Inzicht in veiligheidsrisico’s vormt de belangrijkste basis onder de aanpak van ons werk. Voorkomen
vinden we beter dan blussen. Maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Daarom
staan we altijd paraat met vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel. Dat kunnen we niet
alleen, maar zoeken daarvoor de samenwerking met partners en inwoners.

Meerjaren doelstellingen
Brandweer Hollands Midden heeft de volgende meerjaren doelstellingen voor ogen betreffende de
periode 2012 - 2014. BHM kiest er bewust voor tijd te nemen de organisatie-inrichting planmatig af te
ronden en inhoudelijke vakontwikkelingen goed te doorgronden. 2014 is het laatste jaar van deze
planperiode waarbij ingezet wordt op het volgende resultaat:
I.

In 2014 staat Brandweer Hollands Midden als een huis

Het inrichtingsproces is volledig afgerond. Dit kenmerkt zich als volgt:
- De resultaatgestuurde organisatie is een praktisch feit;
- Iedereen kent de taken, (resultaat)verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- We anticiperen op veranderingen in de omgeving;
- Onze medewerkers zijn toegerust voor hun (operationele) werkzaamheden.

II.

In 2014 zijn de kernwaarden herkenbaar in de werkwijze van Brandweer Hollands Midden

Intern en extern: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig.

Inhoudelijk: omgevingsbewust, risicogestuurd en eenduidig.

Bedrijfsmatig: niet toevallig presterend en transparant.

III.

In 2014 komen de producten en diensten en bijbehorende resultaten van Brandweer Hollands
Midden niet toevallig tot stand en zijn deze in overeenstemming met afgesproken prestatie- en
kwaliteitsnormen

De resultaten van de sectoren binnen BHM zijn afgeleid uit het risicoprofiel, zijn
inzichtelijk en herkenbaar en tevens voorzien van kwaliteits- en prestatie-indicatoren.

De primaire sectoren voorzien in een bruikbare behoeftestelling welke minimaal
bestaat uit gewenste resultaten en bijbehorende kwaliteit.

De ondersteunende sectoren werken vraaggestuurd en stellen de vakexpertise
beschikbaar aan de behoeftesteller.
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IV.

De werkprocessen van alle producten en diensten en afhankelijkheden tussen de
sectoren zijn inzichtelijk.
Monitoring en uitvoering van de PDCA cyclus vormen de basis van doorontwikkeling
en veranderingen.
De kosten zijn volledig transparant.

In 2014 staat Brandweer Hollands Midden gereed op het gewenste spoor naar de toekomst
 Het efficiencyvoordeel van de regionalisering is bekend.
 Mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen en besparingskansen zijn bekend.
 Nieuwe verhoudingen tussen brandpreventie (Brandveilig leven) en brandbestrijding
(kazerne- en materieelconfiguraties) zijn doorgerekend.
 Er is voldaan aan de bestuurlijke opdracht om met voorstellen te komen die kunnen
leiden tot de financiële dekking van de brandweerzorg op Cebeon-niveau.

Tussenjaar 2015
In 2014 wordt ingezet op de definitieve realisatie van de meerjarendoelstellingen 2012 – 2014 zoals
hierboven omschreven. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de doelstellingen beschreven onder IV.
Feitelijk zijn dit de resultaten van het eerste deel van het programma MAM.
In 2015 zullen de resultaten van het programma MAM benut worden als kaders voor het op te stellen
beleidsplan 2016-2019. Daarom wordt 2015 een tussenjaar genoemd. De MAM-voornemens en –
besluiten zullen vertaald worden in actiepunten voor de 10, 9,4,9, 8.5nen 2016, 2017 en 2018 en
zullen als geheel invulling moeten geven aan het restant van de Cebeon-besparingsopgave.

Werkvolgorde in meerjarenperspectief
Bovenstaande meerjarendoelstellingen zijn gericht op 2014 geformuleerd. In onderstaand
schematisch overzicht is weergegeven welke tussenstappen hiervoor in respectievelijk 2012, 2013 en
2014 moe(s)ten worden gerealiseerd. De doelstellingen voor de periode 2016 – 2018 zullen te zijner
tijd nader worden geconcretiseerd.
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In onderstaande figuur worden de kerndoelstellingen voor de periode 2011 – 2018 gevisualiseerd.
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4.

Werkplan 2014 op hoofdlijnen

Voor alle organisatieonderdelen van Brandweer Hollands Midden geldt dat de reguliere taken,
conform het organisatieplan, uitgevoerd worden. Verder worden de actiepunten uit de jaarschijf 2014
van het Regionaal Beleidsplan 2012-2015 Veiligheidsregio Hollands Midden, waarvoor de Brandweer
Hollands Midden verantwoordelijk is, uitgevoerd. Daarnaast levert de Brandweer Hollands Midden een
actieve deelname aan de multidisciplinaire werkgroepen in de veiligheidsregio en overige
multidisciplinaire producten en diensten.
Extern presteren, intern versterken!
Terugkijkend op de eerste drie jaren als nieuwe brandweerorganisatie, kan geconcludeerd worden dat
de externe prestaties (incidentbestrijding, risicobeheersing, bestuurlijke advisering/ondersteuning)
naar behoren zijn. De interne organisatiekracht dient echter verder versterkt te worden, om zowel de
externe prestaties te kunnen blijven leveren c.q. te kunnen verbeteren, als ook te kunnen voldoen aan
de bestuurlijke opdracht om te komen tot het Cebeon-kostenniveau. Naast de inspanningen hiervoor
op sectoraal niveau binnen de brandweerorganisatie, wordt er in 2014 op concernniveau gestuurd op
een aantal onderwerpen:
1.
het verbeteren van de interne verbinding (o.a. definiëren producten, kwaliteitsafspraken en
werkprocessen tussen alle sectoren;
2.
het verbeteren van de besturing (o.a. doorontwikkeling van de P&C-cyclus, vergroting van het
inzicht in de prestaties en kosten, de opzet van volledige en actuele administraties);
3.
het verbeteren van de ondersteuning (o.a. versneld versterken facilitaire proces);
4.
het opstellen van een bestuurlijk voorstel om te komen tot het Cebeon-kostenniveau (MAMprogramma).
Versneld versterken
De nog jonge brandweerorganisatie heeft een grote financiële taakstelling (zie ook hoofdstuk 5
Financiën), waarvoor in 2014 concrete voorstellen zullen worden gedaan aan het bestuur.
Tegelijkertijd bevindt de organisatie zich nog in de opbouwfase en dient de organisatiekracht versterkt
te worden. Het bestuur heeft deze uitdaging onderkend en additionele middelen beschikbaar gesteld
via een bestemmingsreserve (Algemeen Bestuur d.d. 28 juni 2012). Hiermee kunnen
projecten/ontwikkelingen worden gefinancierd die leiden tot ‘versneld versterken’: sneller de gewenste
en noodzakelijke organisatiekracht behalen, zodat er sneller voldaan kan worden aan de financiële
taakstelling c.q. er daadwerkelijk gekomen kan worden tot een structurele verlaging van de
brandweerkosten tot het Cebeon-kostenniveau.
Een goed voorbeeld hiervan is het project Facilitaire 2.0. Voor de nieuwe brandweerorganisatie is het
facilitaire proces, mede gelet op de omvang van de nieuwe organisatie, relatief onbekend. Toch levert
een effectief en efficiënt ingericht facilitaire proces, naast een betrouwbare interne dienstverlening,
belangrijke besparingskansen op. Dit is dan ook de reden dat via het project Facilitaire 2.0,
geïnvesteerd wordt in het versneld versterken van dit proces.
Cebeon-grenzen opzoeken
Bij het besluit over de regionalisering van de brandweer heeft het bestuur bepaald dat de kosten voor
de brandweerzorg in Hollands Midden op termijn dienen te dalen tot Cebeon-niveau.
In de bestuurlijk vastgestelde routekaart Cebeon is vastgelegd in welke tijdsvolgorde en financiële
omvang gekomen wordt tot het Cebeon-niveau (2017, uiterlijk in 2018).
In het programmaplan MAM (Meer, Anders, Minder) is door de brandweer aangegeven in welke
stappen gekomen wordt tot een bestuurlijk voorstel (planning: vergadering Algemeen Bestuur d.d. 13
november 2014). In dit voorstel zal de brandweer aangeven op welke wijze een daling van de kosten
voor brandweerzorg tot het Cebeon-niveau mogelijk is en wat hiervan de (mogelijke) consequenties
zijn voor de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio. Door het bestuur zijn op voorhand geen
voorbehouden gemaakt over de reikwijdte van deze zoektocht. Dit betekent dat binnen alle facetten
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van de organisatie onderzocht wordt welke besparingsmogelijkheden er zijn. Het bestuur wordt hierbij
nadrukkelijk betrokken.
Belangrijk is te vermelden dat de Cebeon-taakstelling niet op zichzelf staat, maar bezien en
afgewogen dient te worden in het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van de jonge
brandweerorganisatie en brandweer gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen (uiteraard vertaald
in financiële consequenties). Dit zal ook tot uiting komen in het bestuurlijke voorstel, zie hiervoor
hoofdstuk 2, paragraaf ‘Organisatorische en financiële meerjaren strategie’.
Per organisatieonderdeel van Brandweer Hollands Midden zullen in 2014 een aantal specifieke zaken
opgepakt worden, in aanvulling op de reguliere werkzaamheden. Deze worden hieronder op
hoofdlijnen benoemd.
Risicobeheersing
Om risico’s te kunnen beheersen, moeten risico’s bekend zijn. Brandweer Hollands Midden ontwikkelt
zich tot een risicogestuurde organisatie. Eén van de basiselementen hiervoor is het
brandweerrisicoprofiel. Dit profiel is een nadere uitwerking en verdieping van het regionaal
risicoprofiel, op die punten die van belang zijn voor de brandweer. Het brandweerrisicoprofiel vormt de
basis voor de toekomstige inrichting, producten en diensten van de brandweer. Daarmee vormt het
een belangrijk fundament om invulling te kunnen geven aan de bestuurlijke opdracht over de
financiering van de brandweerzorg. Begin 2014 zal een risicoprofiel voor branden worden opgeleverd.
Gedurende het jaar zal dit aangevuld worden met andere soorten risico’s en de systematiek van het
brandweerrisicoprofiel verder worden ontwikkeld.
In het verlengde hiervan wordt er deelgenomen aan het landelijke project Geen nood bij brand,
brandveiligheid in de zorg. Deze inspanningen moeten leiden tot meer inzicht in de risico’s en dienen
als basis om te komen tot een verhoogde brandveiligheid bij zorginstellingen. Bijvoorbeeld door
vergroting van risicobewustzijn, het verstevigen van de Bedrijfshulpverleningsorganisatie. In 2014 is
hiervoor een pilot gestart met drie zorginstellingen.
Het aantal ongewenste en onechte meldingen via automatische brandmeldsystemen (OMSmeldingen) blijft, ondanks eerdere inspanningen om dit te verminderen, te hoog. Daarom wordt het
beleid om te komen tot minder nodeloze meldingen, op basis van het landelijke project STOOM,
voortgezet.
De kwaliteit en tijdigheid van de brandveiligheidsadvisering aan gemeenten en omgevingsdiensten
blijft de aandacht houden als gevolg op de evaluatie in 2013 en het invoeren van de elektronische
handtekening. De werkwijze en prioritering binnen de toezichtactiviteiten worden op één niveau
gebracht, waarbij de focus van regelgedreven toezicht verschuift naar risicotoezicht. De aandacht gaat
met name naar de aanwezige risico’s en rol en mogelijkheden van de eigenaar. Dit is vertaald in een
reeds verzonden Uitvoeringsprogramma Toezicht Brandveiligheid 2014 (d.d. 1 augustus 2013, UIT2013-032921).
De inrichting en uitvoering van (multi) evenementenveiligheidsadvisering aan gemeenten wordt
doorgezet. Tevens worden wettelijke adviestrajecten op het gebied van o.a. BRZO-bedrijven en
bestemmingsplannen, gezamenlijk met partners binnen de VRHM en omgevingsdiensten verder
ontwikkeld. Voor wat betreft BRZO-bedrijven wordt de uitvoering gezamenlijk met de andere
veiligheidsregio’s binnen Provincie Zuid-Holland uitgevoerd.
De ingezette samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)/Omgevingsdiensten wordt
voortgezet. In 2014 krijgt de onderlinge informatie-uitwisseling nadrukkelijk de aandacht.
Binnen de sector Risicobeheersing wordt capaciteit en kennis meer flexibel ingezet, op basis van de
werkdruk en planning binnen alle districten. Eveneens bereidt Brandweer Hollands Midden zich voor
op de ontwikkeling van plantoetsing door private partijen.
Incidentbestrijding
Om het restrisico in de regio tijdens een incident te kunnen bestrijden is een parate incidentbestrijding
organisatie ingericht die bestaat uit vakbekwame medewerkers en parate middelen. In 2014 zal het
formatie- en materieelplan voor de sector Incidentbestrijding worden afgerond. Het waarborgen van de
paraatheid is een belangrijk onderwerp binnen de Brandweer Hollands Midden. Het versterken van
onze huidige paraatheid blijft aandacht behoeven. Hiervoor worden ondersteunende middelen
Korpswerkplan Brandweer Hollands Midden 2014

9
Agendapunt B.6 Bijlage AB VRHM 27-03-2014

ingevoerd. Bijvoorbeeld de afronding van de implementatie van het paraatheidinformatiesysteem voor
nog 22 vrijwillige kazernes en de inzet van opstappers (kantoormedewerkers). En het ingevoerde 24uurs rooster voor de beroepskazernes wordt geëvalueerd en verbeterpunten in gang gezet.
Op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde opkomsttijden zal conform het ingerichte KVT-systeem
(Kazerne Volgorde Tabel), de KVT in 2014 geactualiseerd worden op basis van de gerealiseerde
tijden uit 2013.
De verhuizing van de meldkamer naar de Yp en de invoer van het nieuwe keuringsysteem van het
personeel zal ook in 2014 aandacht vragen vanuit de incidentbestrijdingsorganisatie.
In 2014 zal een visie Vrijwilligheid binnen Brandweer Hollands Midden tot stand komen. De uitvoering
van activiteiten voor de facilitering van vrijwilligers wordt voortgezet. Waar nodig worden vrijwilligers
geworven op basis van het in 2013 opgestelde wervingsbeleid. De aandacht voor het relatiebeheer
met de hoofdwerkgevers blijft. Eveneens blijft geïnvesteerd worden in de algemene vitaliteit van de
vrijwillige kazernes.
De activiteiten van de jeugdbrandweer worden in 2014 voortgezet eveneens wordt helder op welke
wijze dit onderdeel verder vormgegeven wordt binnen de brandweerorganisatie.
In 2014 zal het nieuwe materieel van de Gevaarlijke Stoffen Eenheden en de Technische
Hulpverlening Unit paraat gezet worden. De betrokken medewerkers en vrijwilligers zullen zich hierop
voorbereiden. Eveneens zal de uitwerking van Specialismen op Maat (landelijke samenwerking)
verder worden uitgewerkt. Samen met de sectoren Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding
wordt de werkwijze omtrent de nieuwe brandweerdoctrine geanalyseerd.
Om diverse redenen dienen voor de huidige kazernes Leiden-Noord (verouderde
huisbevesting/ongunstige ligging), Stolwijk (verkoop locatie door gemeente), Bodegraven (ongunstige
ligging) en Zwammerdam (onvoldoende functioneel) herhuisvestingsonderzoeken uitgevoerd te
worden.
Ook in 2014 participeert Brandweer Hollands Midden in de USAR – organisatie. Zij stelt zich hiervoor
paraat en levert een bijdrage aan de organisatorische aspecten.
Operationele voorbereiding
De Brandweer Hollands Midden is een lerende organisatie. Naast het verder ontwikkelen en
implementeren van een sluitende (mono- en multi-) evaluatiesystematiek en analysemethodiek voor
landelijke incidenten, wordt ook gestart met het uitvoeren van eigen brandonderzoek (in
samenwerking met de Brandweer Haaglanden en de Politie Eenheid Den Haag). Daarnaast zal de
aansluiting tussen evaluatie- en leerinstrumenten verder worden ontwikkeld.
De vakbekwaamheid van operationele en multidisciplinaire medewerkers wordt vastgelegd in
zogeheten vakbekwaamheidsspaspoorten. De uitvoering van het opleiden en oefenen (met name
basiszorg en specialismen) wordt doorontwikkeld. De aandacht gaat uit naar een integrale planning en
een volledig ingericht werkproces, betreffende voorbereiding, begeleiding en evaluatie van alle
vakbekwaamheidsactiviteiten. Dit wordt met name afgestemd met belanghebbenden binnen sector
Incidentbestrijding en Middelen.
De fusie van de meldkamer zal verder voorbereid worden en na de verhuizing nazorg vergen. In het
kader van de gezamenlijke meldkamer in de Yp wordt een analyse gemaakt van de impact voor wat
betreft de multidisciplinaire crisisbeheersing.
In aanvulling op de gemaakte afspraken met de veiligheidsregio’s Kennemerland en Haaglanden
zullen met Utrecht, Amsterdam-Amstelland en Zuid-Holland Zuid afspraken worden gemaakt over
interregionale operationele samenwerking. Hiermee kan de hulpverlening in sommige delen van de
regio versneld worden (over-en-weer).
Hoogwater is één van de majeure risico’s in het regionaal risicoprofiel. In samenwerking met o.a. de
waterschappen en TNO wordt verder gewerkt aan een versterking van de informatiepreparatie bij
hoogwater.
In maart 2014 wordt de Nuclear Security Summit in Nederland gehouden. Brandweer Hollands
Midden zal samen met de multidisciplinaire partners hiervoor voorbereidingen treffen.
Na een zorgvuldige voorbereiding wordt in 2014 de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) ingevoerd,
waarbij het proces objectpreparatie is ingebed. Begin 2014 wordt de aanbesteding van de DBK
afgerond en de implementatie gestart.
Korpswerkplan Brandweer Hollands Midden 2014
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Middelen
Belangrijke besparingskansen doen zich voor door een effectieve en efficiënte inrichting van de
bedrijfsvoering. Er dient wel versneld versterkt te worden. Dit is op een groot aantal onderwerpen
binnen het project Facilitair 2.0 in gang gezet.
De interne afhandeling van bestellingen (incl. betalingen) wordt gestroomlijnd. De facturenstroom
wordt gedigitaliseerd.
Binnen het facilitaire proces wordt o.a. gekomen tot een verdere productstandaardisatie, logistieke
optimalisatie en leveranciersmanagement. Hiervoor is o.a. een verbetering van het facilitair
managementinformatiesysteem noodzakelijk. Tevens wordt gekeken naar de toekomstige organisatie
van de ICT-taken.
De kazerne Sassenheim wordt verbouwd. Ook zullen bij veel kazernes vrijgekomen ruimten worden
heringericht. Daarnaast wordt het onderhoud en beheer van de ademluchttoestellen verbeterd en
nieuwe duiktoestellen worden geïmplementeerd.
De nieuwe CoPI-bak wordt in 2014 ingericht opgeleverd.
Binnen het personeelsinformatiesysteem wordt ESS-MSS verder geoperationaliseerd. Hiermee zijn
medewerkers en leidinggevenden zelf verantwoordelijk voor de juistheid en tijdigheid van bepaalde
personeelsinformatie. Het personeelsinstrumentarium wordt verder ontwikkeld (o.a. functionerings- en
beoordelingscyclus, opleidingsplan, tweede loopbaanbeleid).
Dit jaar wordt gestart met de nieuwe landelijke aanstellingskeuring en PPMO-keuring (Periodiek
Preventief Medisch Onderzoek) voor alle repressieve medewerkers.
Tevens wordt het VGW-beleid (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) nader uitgewerkt en keuringsbeleid
van duikers geformuleerd. Ook wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de operationele
functies gehouden. Daarnaast wordt beleidsontwikkeling omtrent Geweld tegen Hulpverleners en de
samenwerking met justitie opgepakt.
De evaluatie van het functie- en formatieboek wordt opgestart.
Met de in 2012 gekozen Ondernemingsraad en ingesteld Georganiseerd Overleg wordt op een
constructieve wijze vorm en inhoud gegeven aan de medezeggenschap.
Concernstaf
Een groot aantal verbeteringsslagen die eerder zijn genoemd onder het kopje “extern presteren, intern
versterken” worden geïnitieerd vanuit de Concernstaf.
Bij de eerder gedefinieerde producten en diensten, worden de kwaliteitsafspraken afgemaakt.
Om meer kostentransparantie te verkrijgen wordt Business Intelligence (BI) vormgegeven. Hiermee
wordt meer inzicht verkregen in de kosten, prestaties van de brandweer en personeelsinformatie.
Eveneens wordt het informatiemiddel Operationele Prestatie Indicatoren geëvalueerd en
doorontwikkeld, met als doel voor gemeenten beter inzicht in de prestaties van de brandweer te
generen. Beide trajecten zijn van cruciaal belang om te komen tot de vastgestelde Cebeontaakstelling.
Het documentmanagement (incl. besluitvormingsproces) wordt verder ontwikkeld en de integratie van
de bedrijfsvoeringssystemen (geïntegreerd informatiesysteemlandschap) versterkt.
Veel projecten en beleidsontwikkelingen worden ondersteund met communicatie op maat. Team
communicatie ondersteunt eveneens de Brandpreventieweken. De beleid-, planning- en controlcyclus
wordt versterkt, in samenhang met die van de veiligheidsregio.
De invlechting van Brandweer Katwijk wordt begin 2014 afgerond en overgedragen aan de
lijnorganisatie.
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5.

Financiën

Het financiële meerjarenperspectief van Brandweer Hollands Midden is vastgelegd in de Routekaart
Cebeon (Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2012) en de programmabegroting 2014 (Algemeen Bestuur
27 juni 2013). Voor 2014 betekent dit de tweede van in totaal drie jaarlijkse tranches die moeten
leiden tot een 5%-taakstelling in 2015. Deze financiële taakstelling voor 2014 wordt bereikt door,
vooruitlopend op de evaluatie van het functie- en formatieboek in 2014 (onderdeel programma MAM),
openstaande vacatureruimte structureel niet in te vullen en overige besparingsmogelijkheden binnen
de bedrijfsvoering. Dit gaat niet ten koste van de wettelijke taakuitoefening van de brandweer.
Conform de Routekaart Cebeon dienen in 2017, uiterlijk in 2018, de kosten voor de brandweerzorg te
zijn gedaald tot het Cebeon-niveau. Dit betekent dat na 2014 nog een taakstelling resteert van 6,2%
oftewel circa € 3,7 miljoen (inclusief risico’s). In het bestuurlijk voorstel, dat in november 2014 aan het
Algemeen Bestuur wordt voorgelegd (planning programma MAM), zal aangegeven worden op welke
wijze een daling van de kosten voor brandweerzorg tot dit Cebeon-niveau mogelijk is en wat hiervan
de (mogelijke) consequenties zijn voor de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio.
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6.

Vervolg monitoring

Ten behoeve van het management zullen bovenstaande activiteiten uit het Korpswerkplan 2014
geconcretiseerd worden in een planning per organisatieonderdeel. Het Korpswerkplan dient zich te
ontwikkelen tot een belangrijk stuurinstrument. Het management zal de inhoudelijke voortgang
monitoren en verantwoorden.
Om de voortgang te monitoren ontvangt het bestuur de volgende rapportages:
Q1: Financiële rapportage over het eerste kwartaal
Q2: Financiële en beleidsmatige rapportage over het eerste half jaar
Q3: Financiële rapportage over de eerste negen maanden
Q4: Financiële en beleidsmatige verantwoording over het gehele kalenderjaar (via jaarstukken)
De rapportages worden ingepast binnen de P&C-cyclus van de veiligheidsregio.
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2. Toelichting
Het voorliggende werkplan is een onderdeel van de beleidscyclus Regionaal Beleidsplan
(vastgesteld door het AB VRHM op 10 november 2011) en de begroting 2014 (vastgesteld door
het AB VRHM op 27 juni 2013).
In dit werkplan zijn per product prestatie-indicatoren en normen aangegeven, waarmee de GHOR
uitdrukking geeft aan het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van haar
doelstellingen. Het voorliggende plan is gebaseerd op de begroting 2014.
Het werkplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.
De speerpunten in 2014 zijn:
- Operationele voorbereiding en inzet NSS;
- advisering risicobeheersing: met name advisering evenementenveiligheid en gebouwde
omgeving;
- afspraken ketenpartners: actuele afspraken met partners in de geneeskundige
hulpverlening en beoefenen betrokken medewerkers;
- uitwerking van het regionaal crisisplan;
- feitelijke overdracht beleidsverantwoordelijkheid geneeskundige zorgprocessen;
- informatiemanagement, communicatie en kwaliteitszorg als ondersteunende processen
aan de primaire processen;
- mono- en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen.

3. Implementatie en Communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
Werkplan GHOR-bureau HM 2014

5. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 vastgesteld.
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Werkplan 2014

Advisering risicobeheersing
Advisering gemeenten vergunningverlening evenementen

Omschrijving

De GHOR adviseert bij risicovolle evenementen het lokale bestuur. Adviezen
zijn gericht op het voorkomen en/of verminderen van risico’s voor de
volksgezondheid en het vergroten van de zelfredzaamheid.
Het Kader evenementenveiligheid VRHM (2012) maakt onderscheid in een
aanpak voor ‘regulier’ of ‘risicovol’ evenement. Dit kader wordt door de
gemeenten geïmplementeerd.

Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2014 gaat de evenementencoördinatie van de VRHM de
adviesaanvragen voor evenementen verzamelen en behandelen. Het goed
functioneren van deze evenementencoördinatie is een kritische factor in de
advisering door de GHOR/VRHM.
Het standaardadvies van de GHOR voor een regulier evenement is beschikbaar
via de website van de GHOR. Het (GHOR-deel van het) maatwerkadvies voor
een risicovol evenement stelt de GHOR op in samenwerking met haar
ketenpartners (met name GGD en RAV) en stemt zij af met politie en
brandweer.
Het totaal aantal adviezen evenementen in 2013 was 142, waarvan ‘reguliere
evenementen’ 22 en ‘risicovolle evenementen’ 120. Alle adviezen over de
risicovolle evenementen zijn opgenomen in de verleende vergunningen.

Beoogd resultaat

100% van de door de VRHM/evenementencoördinatie aan de GHOR
gevraagde adviezen over vergunningverlening risicovolle evenementen is door
de GHOR binnen de afspraken verstrekt.

Advisering bestuur VRHM risicobeheersing

Omschrijving

Ontwikkelingen

De GHOR adviseert het bestuur VRHM over maatregelen om risico’s voor de
volksgezondheid te voorkomen of te beperken bij grootschalige bouw- en
infrastructurele projecten en om zelfredzaamheid te vergroten.
Het jaarplan MDRB is basis voor de bijdrage van de GHOR in 2014. Adviezen
risicobeheersing is een nieuw vakgebied voor de GHOR. In 2013 is een
‘Landelijke Handreiking geneeskundige advisering gebouwde omgeving’
ontwikkeld, met een goed toepasbare tool voor de advisering door de GHOR. In
2014 wil de GHOR beleidskaders - samen met haar multidisciplinaire partners –
vaststellen en uitvoeren.
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Werkplan 2014
Vanaf 2010 levert de GHOR de VRHM-projectleider risicocommunicatie.
De GHOR neemt deel aan de werkgroep MDI, die op verzoek van de
werkgroep MDRB adviezen geeft over informatievoorziening.
Beoogd resultaat

• 100% van de door MDRB gevraagde adviezen over risicobeheersing is door
de GHOR binnen de afspraken verstrekt.

Afspraken ketenpartners
Taken geneeskundige hulpverlening

Omschrijving

De GHOR heeft met zorgpartners schriftelijke afspraken over de uitvoering van
hun taken in de geneeskundige hulpverlening. Het gaat in totaal om 7
convenanten/werkafspraken: met ziekenhuizen, Traumacentrum, huisartsen,
NRK, RAV (waaronder de MKA) en GGD.
De GHOR wil haar relaties en netwerk in de ‘witte kolom’ onderhouden en
verstevigen. Focus in 2014 ligt op het bewustzijn creëren van de (toegevoegde)
waarde van de GHOR bij de klanten/partners in haar netwerk van zorg en
veiligheid.

Ontwikkelingen
Ook onderzoekt de GHOR de mogelijkheden om in een crisissituatie haar rol
als informatiemanager te verbeteren en te verstevigen door bijvoorbeeld
netcentrisch werken binnen de witte kolom te introduceren en vorm te geven.

Beoogd resultaat

• De GHOR heeft alle afspraken en acties uitgevoerd zoals vastgelegd in de
convenanten en werkafspraken met ketenpartners.
• > 80% van de ketenpartners met wie de GHOR schriftelijke afspraken heeft
over hun taken in de geneeskundige hulpverlening, heeft deze afspraken
uitgevoerd.
• In het eerste kwartaal 2015 ontvangt het bestuur VRHM een bestuurlijke
rapportage over de mate van voorbereiding van de instellingen in de regio
Hollands Midden die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening.

Zorgcontinuïteit

Omschrijving

De GHOR heeft overeenkomsten met ziekenhuizen en huisartsenposten/
kringen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg over
continuïteit van zorg. Discontinuïteit van zorg kan ontstaan door mogelijke
disbalansen van zorgaanbod en zorgvraag bij bijvoorbeeld een uitbraak
infectieziekten, sluiting van (delen van) een locatie, een groot aanbod van
cliënten of uitval van nutsvoorzieningen, apparatuur en/of ICT middelen.
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Werkplan 2014

De ketenpartners nemen maatregelen om de kwaliteit van hun zorgverlening
onder alle omstandigheden te garanderen. De informatie over de instelling en
hun mate van voorbereiding slaan zij op in de applicatie GHOR4all. De GHOR
gebruikt deze informatie in een crisissituatie.
De GHOR wil haar relaties en haar netwerk onderhouden, verstevigen en
tevens uitbreiden naar de GGZ-instellingen in de regio. In 2014 onderzoekt de
GHOR de mogelijkheden voor schriftelijke afspraken over zorgcontinuïteit met
GGZ-instellingen in de regio.

Ontwikkelingen

In 2014 wil de GHOR bij haar ketenpartners bevorderen dat zij de
(toegevoegde) waarde erkennen van de GHOR in haar netwerk van zorg en
veiligheid. Hiervoor organiseert de GHOR opnieuw 1 tot 2
kennisbijeenkomsten, waarvan één met bestuurders.
Focus voor 2014 ligt in de uitvoering van de gemaakte afspraken, zowel bij de
door de GHOR als door de ketenpartners. Met elke partner vindt een
jaar/evaluatiegesprek plaats.
In 2014 wordt verder gegaan met het ontsluiten van de gegevens uit GHOR4all
als kaartlaag via de geo-proxy server en het koppelen van de verrijkte
gegevens uit GHOR4all aan basisgegevens (NAW-gegevens) afkomstig uit
NHR en BAG.
•

Beoogd resultaat
•

De GHOR heeft alle afspraken uitgevoerd zoals opgenomen in de
overeenkomsten over zorg continuïteit met ketenpartners.
>80% van de ketenpartners heeft afspraken en acties uitgevoerd zoals
vastgelegd in de schriftelijke afspraken met de GHOR.
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Planvorming
Bijdragen aan planvorming en VRHM convenanten
Omschrijving

Ontwikkelingen

De GHOR draagt bij aan planvorming met multidisciplinaire partners en met
ketenpartners. Ook draagt zij bij aan convenanten van de VRHM.
Het jaarplan MDOP is basis voor de bijdrage van de GHOR in 2014. De GHOR
adviseert de werkgroep MDOP op het gebied van communicatie (bijvoorbeeld
over informatiekaarten).
In 2014 wil de GHOR de monodisciplinaire afspraken voor Acute zorg en
Publieke zorg aansluiten op het Regionaal Crisisplan.
De GHOR neemt deel aan de werkgroep MDI, die op verzoek van de
werkgroep MDRB adviezen geeft over informatievoorziening, zoals op het
gebied van GIS, workflow en het delen van documenten.

• 100% van de in 2014 opgeleverde plannen waaraan de GHOR een bijdrage
Beoogd resultaat

•

heeft geleverd, is overeenkomstig het beleid en de taken van de GHOR.
100% van de in 2014 opgeleverde VRHM-convenanten waaraan de GHOR
een bijdrage heeft geleverd, is overeenkomstig het beleid en de taken van
de GHOR.

Operationele (parate) organisatie
Operationele GHOR-functies

Omschrijving

Ontwikkelingen

Ca. 200 personen vervullen een operationele functie voor de GHOR. Van de 10
wettelijke GHOR-functies hebben vier functies een wettelijk verplichte
opkomsttijd.
In april 2013 zijn de kwalificatieprofielen Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg (ACGZ), Hoofd Informatievoorziening (HIN) en Hoofd
Ondersteuning (HON) landelijk vastgesteld. In 2013/2014 zijn alle betrokken
GHOR-functionarissen voor deze functies opgeleid. De GHOR werkt in 2014
afspraken uit voor de monodisciplinaire samenwerking op basis van het
crisismodel GHOR, waar deze nieuwe functies onderdeel van zijn.
In januari 2014 gaat de beleidsverantwoordelijkheid van de deelprocessen
Acute zorg en Publieke zorg over van de GHOR naar RAV respectievelijk GGD.
Afspraken worden in 2014 geëvalueerd en geactualiseerd.
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Werkplan 2014

In 2014 organiseert de GHOR opnieuw een bijeenkomst voor haar operationele
functionarissen en procesverantwoordelijkheden van de GGD en RAV gericht
op het samenwerken in voorbereiding en inzet.

Beoogd resultaat

• Operationele GHOR-functionarissen beschikken over een actuele
functiebeschrijving van hun operationele functie.
• Het crisismodel GHOR is voor alle GHOR-functies uitgewerkt en vastgelegd
in samenhangende werkwijzen.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Omschrijving

Ontwikkelingen

Beoogd resultaat

Het vakbekwaam maken en houden van operationele GHOR-functionarissen
door opleiden, trainen en oefenen is een essentieel onderdeel van de
voorbereiding op rampen en crisis.
De GHOR voert het OTO-jaarplan 2014 VRHM en GHOR uit. De focus ligt op
het beoefenen van de monodisciplinaire samenwerking en
informatievoorziening. Reden hiervoor zijn de nieuwe landelijke
kwalificatieprofielen – onderdeel van het crisismodel GHOR - voor ACGZ, HIN
en HON. Ook is de beleidsverantwoordelijkheid in crisisomstandigheden
overgedragen aan GGD en RAV.
• > 90% van de GHOR-functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend
volgens de jaarplanning OTO 2014 van de GHOR.
• > 90% van de opleidingen, trainingen en oefeningen, uitgevoerd in 2014, is
door de GHOR geanalyseerd en / of geëvalueerd.

Materieel en logistiek

Omschrijving

Ontwikkelingen

Materieel voor de uitvoering van een inzet moet goed functioneren, efficiënt en
toereikend zijn en gebruikers moeten goed zijn geïnstrueerd. Het gaat hierbij
om alarmerings- en communicatiemiddelen, beschermende kleding,
piketvoertuigen, GNK-c’s en legitimatie- en toegangsmiddelen.
Het landelijk beleid voor de Grootschalig Geneeskundig Bijstand wordt
vastgesteld voor 1 januari 2016. Tot die datum beschikt de GHOR over twee
GNK-C’s.
Een betrouwbaar, veilig en efficiënt wagenpark is vereist voor het vervullen van
de wettelijke operationele functies met opkomstverplichting en de logistieke
ondersteuning hiervan.
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Werkplan 2014
Beoogd resultaat

• Materieel voor een inzet functioneert goed, bevordert veilig handelen van
gebruikers en het goed gebruiken is bekend bij gebruikers.

Operationele inzet
Operationele inzet

Omschrijving

De GHOR is belast met de regie en de coördinatie van de geneeskundige
hulpverlening van rampen en crises. De kwaliteit van het voorbereidende werk
komt hier tot uiting.
Het aantal inzetten per jaar varieert van 10 tot 15. De GHOR analyseert en /of
evalueert alle inzetten monodisciplinair. Zij streeft ernaar ook leerervaringen
en verbeteringen te halen uit multidisciplinaire evaluaties. De VRHM heeft
hiervoor afspraken gemaakt; de GHOR wil deze afspraken in 2014 uitvoeren.

Ontwikkelingen

De communicatieadviseur GHOR is tevens communicatieadviseur ROT; de
informatiemanager GHOR is tevens operationeel informatiemanager COPI.
De GHOR neemt deel aan de werkgroep MDNCW. Deze werkgroep bewaakt
dat de crisisprocessen van de verschillende partners op elkaar aansluiten.
Ook vindt behoeftestelling plaats richting functioneel beheer van LCMS.

Beoogd resultaat

• > 95% van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-functionarissen bij GRIPinzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan de vastgestelde c.q. wettelijke
verplichte opkomsttijden.
• 90 % van de geaccordeerde verbeteracties uit geëvalueerde GRIP-inzetten,
die monodisciplinair zijn geanalyseerd en / of geëvalueerd, is binnen de
afspraken gerealiseerd.
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2. Toelichting
Richtinggevend voor het voorliggende werkplan is het GHOR OTO- beleidsplan 2010-2014,
omdat:
de systematiek van opleiden, trainen en oefenen over een langere periode gewaarborgd
moet zijn, door de diverse activiteiten goed af te stemmen;
het aan moet sluiten bij de mono- en multidisciplinaire OTO-beleidsplannen van de
voorgaande en huidige beleidsperiode;
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten met een structureel karakter moeten worden
ingevoerd en geborgd.
Aanvullend op het GHOR OTO- beleidsplan 2010-2014:
De invoering van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s
heeft tot gevolg dat de kerntaken en competenties van de GHOR-functionarissen, die tot
nu toe werden gehanteerd, zijn gewijzigd. De veranderingen worden verwerkt in de OTOactiviteiten.
Andere van belang zijnde functies zijn:
•
Evaluator multidisciplinair oefenen
•
Procesmanager multidisciplinair oefenen
De Geneeskundige combinatie (GNKc) is door afspraken tussen de ministeries BZK en
VWS aan veranderingen onderhevig. Tot uiterlijk 1 januari 2017 worden de OTOactiviteiten met betrekking tot de GNKc gebaseerd op de huidige regelgeving.
Ook vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft de GHOR een relatie met de
erkende reguliere zorginstellingen. Dit uit zich vooral in advisering, coördinatie en
ondersteuning van de zorginstellingen met betrekking tot OTO-plannen en –activiteiten.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
Werkplan 2014 Opleiden, Trainen en Oefenen, GHOR Hollands Midden

5. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 vastgesteld.
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1. Inleiding
1.1. Beleid
Dit GHOR-OTO werkplan is de uitwerking van het (GHOR)-Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en
Oefenbeleidsplan 2010-2013.
Het monodisciplinaire meerjarenbeleidsplan is van belang, omdat:
de systematiek van opleiden, trainen en oefenen over een langere periode gewaarborgd moet
zijn, door de diverse activiteiten goed af te stemmen
het aan moet sluiten bij de mono- en multidisciplinaire meerjaren-OTO-beleidsplannen van de
voorgaande en huidige beleidsperiode
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten met een structureel karakter zorgvuldig moeten worden
ingevoerd en geborgd.
Het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks geconcretiseerd in het monodisciplinaire opleidings-,
trainings- en oefenplan (=werkplan OTO) met bijbehorende uitvoeringsplanning.
Dit werkplan OTO is afgestemd met het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan
2010-2013 en op het concept Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenwerkplan 2014.
In het monodisciplinaire plan zijn de multidisciplinaire OTO-activiteiten verwerkt.

1.2. Omstandigheden van invloed op de inhoud van het beleid
Aanvullend op het (GHOR)-Monodisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010-2013:
 De invoering van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s heeft tot
gevolg dat de kerntaken en competenties van de GHOR-functionarissen, die tot nu toe werden
gehanteerd, zijn gewijzigd. De veranderingen worden verwerkt in de OTO-activiteiten.
 In de hierboven genoemde wet- en regelgeving zijn multidisciplinaire functies genoemd, die van
belang zijn voor de OTO-activiteiten van de GHOR. De op deze functies te richten OTOactiviteiten worden gepland en uitgevoerd zoals beschreven in het multidisciplinair OTO
jaarwerkplan 2014. Het betreft de functies:
o Evaluator multidisciplinair oefenen
o Procesmanager multidisciplinair oefenen
Binnen het GHOR-bureau zijn de Beleidsmedewerker- en de Coördinatoren OTO reeds
opgeleid voor één of beide functies. De beleidsmedewerkers van het GHOR-bureau hebben
een cursus waarnemen gevolgd en worden ingezet bij oefeningen van bijvoorbeeld GGD en
Ziekenhuizen.
 Doordat de verantwoordelijkheden over de inhoud van de GHOR verschuiven naar de Regionale
Ambulance Voorziening en naar de Gemeentelijke Gezondheid Dienst, wordt de aansturing van
de processen in de Acute Geneeskundige Zorg en in de Publieke Gezondheidszorg veranderd.
Hiertoe zijn landelijk nieuwe functies ontwikkeld. De GHOR Hollands Midden zorgt door middel
van opleiden en trainen dat de betrokken functionarissen volgens de nieuwe structuren kunnen
werken. Dit betreft:
o Algemeen Commandant Gezondheidszorg
o Hoofd Informatie
o Hoofd Ondersteuning.
 De Geneeskundige combinatie (GNKc) is door afspraken tussen de ministeries BZK en VWS aan
veranderingen onderhevig. Dit jaar 2014 worden de OTO-activiteiten met betrekking tot de GNKc
nog gebaseerd op de huidige regelgeving. Afhankelijk van definitieve landelijke besluitvorming
wordt met de OTO-activiteiten toegewerkt naar de systematiek van Grootschalige Geneeskundige
Bijstand.

1.3. Omstandigheden van invloed op de uitvoering van het beleid


De Wet Veiligheidsregio’s en het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s worden gereviseerd. De
huidige praktijk sluit niet aan op de huidige wet- en regelgeving. Onder andere functiebenamingen
en functie inhoud zijn aan veranderingen onderhevig.
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Door natuurlijk verloop zullen in 2014 minstens twee Officieren van dienst Geneeskundig de
dienst verlaten en moeten ambulanceverpleegkundigen worden opgeleid en getraind tot OvDG.
De samenvoeging van Politieregio’s tot Politie-eenheden leidt ertoe dat de Veiligheidsregio’s
Hollands Midden en Haaglanden anders en nauwer moeten samenwerken. Dit heeft ook
consequenties voor de taken en taakverdeling in opgeschaalde situaties. Vooralsnog wordt bij
OTO-opleidingen enige aandacht besteed aan de onderlinge verschillen, maar wordt op de
vastgestelde werkwijzen geïnstrueerd.
De overgang van de Meldkamer Ambulance Zorg van Hollands Midden naar De Yp, heeft mogelijk
gevolgen voor de werkwijzen van de Coördinator Gewondenvervoer. Door training wordt hieraan
aandacht besteed.
In het eerste kwartaal van 2014 zijn weinig OTO activiteiten gepland om bij te kunnen dragen aan
de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen die worden genomen bij de Nuclear Security
Summit. Dit uit zich vooral in oefeningen voor de Acute Geneeskundige Zorg.
De Slachtoffer Informatie Systematiek wordt in 2014 geïmplementeerd. Dit uit zich in OTOactiviteiten met ziekenhuizen, ambulancevoorziening en gemeenten. Het gebruik van Zorgmail
wordt regelmatig getraind met de ziekenhuizen.
De convenanten die de Veiligheidsregio heeft afgesloten, worden geïntroduceerd door middel van
themabijeenkomsten en slagkaarten in multidisciplinair verband. De uitwerkingen van de
convenanten met de zorginstellingen in de witte kolom, worden opgenomen in werkafspraken en
in het operationele boekje. Door middel van OTO-activiteiten worden de werkafspraken getest en
benadrukt.
De te gebruiken netwerken en informatiebronnen veranderen voortdurend. Waar nodig worden
deze veranderingen meegenomen in trainingen.
De overdracht van procesverantwoordelijkheden aan de RAVHM en de GGDHM vond op 6 januari
2014 plaats. De GHOR behoudt een adviserende, regisserende en coördinerende rol ten aanzien
van de uitvoering.

1.4. Evaluatie voorgaande jaren
De realisatie van voorgaande werkplannen is geëvalueerd. Uit deze evaluaties en die van de OTOactiviteiten afzonderlijk, zijn verbeterpunten naar voren gekomen ten aanzien van de deelnemers, de
deelnemende teams, de planvorming en van de OTO-activiteiten zelf.
De verbeterpunten die onder verantwoordelijkheid vallen van het GHOR-bureau zijn voor 95%
gerealiseerd, enkele verbeteringen worden in 2015 uitgevoerd.
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2. GHOR-OTO in Hollands Midden

2.1. Doelgroep en Doelen
2.1.1. Doelgroep
Hierna zijn in alfabetische volgorde alle functies genoemd die tot een doelgroep behoren van het
OTO-werkplan GHOR.
De benaming van de functies is volgens het Crisismodel GHOR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (was Hoofd Sectie GHOR)
Ambuteamchauffeur
Ambuteamverpleegkundige
Coördinator GewondenVervoer
Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Hoofd Acute Gezondheid
Hoofd GewondenNest
Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (was Staffunctionaris GHOR)
Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (was Hoofd Actiecentrum GHOR)
Hoofd Publieke Gezondheidzorg
Officier van Dienst Geneeskundig
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid
Operationeel Medewerker Actiecentrum GHOR
PSHOR-Kernteamlid
PSHOR-Leider Kernteam
PSHOR-Leider Psychosociaal Opvangteam
PSHOR-Medewerker Psychosociaal Opvangteam
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, lid
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, Teamleider

ACGZ
AMBU-CH
AMBU-VPK
CGV
GAGS
HAZ
HGN
HIN-GZ
HON-GZ
HPG
OvD-G
ODPG
OMAc
PSHOR-KT-lid
PSHOR-LKT
PSHOR-LPO
PSHOR-MPO
SIGMA
SIGMA-TL

De taken van de in het Besluit personeel veiligheidsregio’s genoemde functie Commandant van
Dienst Geneeskundig zijn door de GHOR Hollands Midden toegevoegd aan het takenpakket van de
Officier van Dienst Geneeskundig. De OTO-activiteiten voor de OvDG zijn dan mede gericht op de
CvDG-taken.
Daarnaast zijn nadrukkelijk betrokken bij de GHOR OTO-activiteiten:
•
•

OTO-functionaris GHOR-bureau
Rijvaardigheidsinstructeur

OTO-GHOR
RIJVI

Multidisciplinaire OTO-functies volgens het Besluit personeel veiligheidsregio’s, waarbij de GHOR
belang heeft:
•
•
•
•
•
•

Evaluator multidisciplinair oefenen
Procesmanager multidisciplinair oefenen
Informatiemanager
Informatiecoördinator
Plotter
Communicatieadviseur ROT

EV-MDO
PMO
IMM
IMC
IMP
COMM-ADV

2.1.2. Doel van het product Opleiden, trainen en oefenen
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Op het vereiste niveau opgeleid, getraind en geoefend zijn van vakbekwame GHOR-functionarissen
die tijdens een grootschalig incident in samenwerking met alle partners (politie, brandweer,
gemeenten, GHOR en zorginstellingen) adequaat optreden.

2.1.3. Doel van het OTO-jaarwerkplan
Een vertaling van het beleid in concrete geplande activiteiten met de daarbij benodigde financiële
middelen.

2.1.4. In 2014 uit te voeren activiteiten
Uitvoeren van het Monodisciplinaire Opleidings-, Trainings- en Oefenwerkplan 2014.
Uitvoeren van het Multidisciplinaire OTO-werkplan 2014.
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten wordt extra aandacht besteed aan:
deelname aan de intensieve multidisciplinaire operationele oefenweek;
deelname aan maximaal drie, voor de witte kolom realistische en leerzame, lokale oefeningen;
trainen van de (pre)hospitale fase;
het op strategisch en tactisch niveau blijven trainen in netcentrisch werken;
structureel adviseren van de partners in het Regionaal Overleg Acute Zorg (Traumaregio WestNederland) op het gebied van OTO-activiteiten;
optimaal gebruik maken van het vakbekwaamheidsmanagementsysteem en aansluiting met
multidisciplinair gehanteerde systemen;
blijven betrekken van de Meldkamer Ambulancezorg in opleidingen, trainingen en oefeningen;
implementeren van het multidisciplinaire proces van evaluatie tot een onderdeel van het
systematisch evalueren bij de GHOR, dit met inachtneming van bestaande werkwijzen bij de
GHOR;
het toepassen van observeren, evalueren en verbeteren van individuele competenties van
GHOR-functionarissen, zodanig dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving;
het conform het Besluit- en de Regeling personeel veiligheidsregio’s uitvoeren van de OTOactiviteiten gericht op de inhoud van de GHOR-functies;
het conform de convenanten met externe partners verstrekken van OTO-adviezen.

2.2. Behoefteanalyse
De monodisciplinaire behoeften komen voort uit het verbeteroverzicht dat door de GHOR wordt
bijgehouden.
Dit verbeteroverzicht bevat
• aandachtspunten uit opleidingen, trainingen, oefeningen die in OTO-activiteiten kunnen worden
vertaald.
• behoeften die de beleidsmedewerkers planvorming signaleren.
• wensen die operationele GHOR-functionarissen hebben geuit en die tot verbetering van het
functioneren kunnen leiden.
De multidisciplinaire behoeften staan in het Multidisciplinaire werkplan beschreven en de GHOR sluit
hierbij aan.

3. Opleiden

3.1. Planning GHOR monodisciplinair
GHOR-functiegerichte opleidingen zijn gepland om alle GHOR-functionarissen op eenzelfde
basiskwaliteit van vakbekwaamheid te brengen.
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In 2014 zijn opleidingen gepland voor functionarissen die sinds kort in het werkveld van de GHOR
werkzaam zijn en nog geen functiegerichte opleiding hebben gevolgd.
Daarnaast zijn bij- en nascholingen gepland voor functionarissen die maximaal 30 maanden geleden
hun laatste functiegerichte opleiding hebben gevolgd.
Aan opleidingen of nascholingen voor de functies HIN en HON en ACGZ wordt door betreffende
GHOR functionarissen deelgenomen.

3.2. Planning multidisciplinair
De in het multidisciplinair werkplan opgenomen opleidingen worden, waar van toepassing, gevolgd.

4. Trainen en oefenen

4.1. Planning monodisciplinair
Belangrijke uitgangspunten voor het trainen en oefenen zijn de geformuleerde processen, de
organisatie, de verantwoordelijkheidsverdeling, de taken en de competenties.
Deze zijn aan verandering onderhevig en voor een deel nog niet volgens wet- en regelgeving ingericht
en vastgesteld.
Zodra duidelijk is hoe deze uitgangspunten luiden, kan met de implementatie hiervan een aanvang
worden gemaakt. Belangrijk onderdeel van deze implementatie is opleiden, trainen en oefenen.
Vooralsnog wordt bij monodisciplinair trainen en oefenen voortgeborduurd op de uitgangspunten van
voor de veranderde wet- en regelgeving.

4.2. Planning multidisciplinair
In het multidisciplinair OTO werkplan 2014 zijn oefeningen en trainingen opgenomen, waarbij de
GHOR aansluit met monodisciplinaire doelen en deelnemers.
Voor voorbereiding, uitvoeringsbegeleiding en evaluatie van de multi-OTO-activiteiten wordt in 2014
door de GHOR maximaal 600 mensuur geleverd.

5. Kwaliteit en innovatie

5.1. Uitwerking OTO-activiteiten
Bij de start van de voorbereiding van iedere OTO-activiteit wordt een checklist voor de uitwerking van
OTO-activiteiten volgens een vast format ingevuld en gedurende de voorbereiding, uitvoering en
nazorg bijgehouden. Hiermee worden de activiteiten systematisch vastgelegd en geborgd.
Daarnaast zijn er voor oefeningen gedetailleerde draaiboeken.

5.2. Draagvlak
Voor iedere OTO-activiteit is de opdracht aan de voorbereiders:
• Informeer het management en de betrokkenen tijdig over de geplande activiteiten.
• De invulling van de planning per dag is uiterlijk 13 weken voor de uitvoeringsdatum gereed
i.v.m. het inroosteren van de betrokken functionarissen.

5.3. Evaluaties
Evalueren is minstens zo belangrijk als het doen zelf. Daarom wordt er bij de OTO-activiteiten van de
GHOR veel aandacht besteed aan de evaluaties.
Er wordt geëvalueerd door:
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Deelnemers zelf
Oefenstaf
Observatoren
Evaluatoren
Deze evaluaties worden door het GHOR-bureau verzameld en verwerkt in een evaluatierapport.
De eruit voortvloeiende verbeterpunten worden geborgd in het kwaliteitssysteem van de GHOR.
De bureaumedewerkers met een sleutelfunctie worden ingezet als waarnemer bij oefeningen met
kolompartners in eigen en in andere regio’s.
De crisiscoördinatoren van ziekenhuizen, huisartsenposten en GGD kunnen worden uitgenodigd om
bij oefeningen van GHOR-functionarissen te observeren en bijdragen te leveren aan de evaluatie.

5.4. Verbeterpunten
De uit OTO-activiteiten voortkomende verbeterpunten worden geborgd door ze op te nemen in een
overzicht van verbeterpunten.
Een verbeterpunt kan gericht zijn op
De deelnemende teams aan een OTO-activiteit
De OTO-activiteit op zichzelf; als proces van voorbereiding en uitvoering
De operationele plannen en procedures.
De verbeterpunten van de individuele deelnemers worden geborgd in het
vakbekwaamheidsmanagementsysteem.
De verbeterpunten ten aanzien van operationele plannen en procedures worden conform het Proces
verbeteringen verwerkt.
Het overzicht van verbeterpunten wordt geraadpleegd bij het opstellen van het OTO jaarwerkplan en
wordt bij het organiseren van een nieuwe OTO-activiteit geraadpleegd om aspecten die van
toepassing zijn, in de activiteit op te nemen.

5.5. Vakbekwaamheidsregistratie en -management
De planning, voorbereiding, deelname en resultaten van alle OTO-activiteiten worden geregistreerd en
daarmee geborgd in het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS).

5.6. Veiligheid
In opleidingen, trainingen en oefeningen wordt veel aandacht besteed aan de eigen veiligheid van de
GHOR-functionarissen.
Te denken valt aan gevaarlijke stoffen, rijvaardigheid en no-play procedure.
De CBRNe-stoffen staan op nationaal niveau zeer in de belangstelling. GHOR HM heeft voor de
sleutelfunctionarissen reeds veel OTO-activiteiten uitgevoerd. Onderzocht wordt of het oefencentrum
CBRNe in Vught voor de ziekenhuizen en ambulancediensten in samenwerking met de GHOR
verdieping van het veilig functioneren kan opleveren. Dit wordt afgestemd met de voortgang op
CBRN-gebied in ROAZ verband.

5.7. Ontwikkeling OTO-functionarissen
Gezien de taak van de GHOR om de geoefendheid van de zorginstellingen te monitoren in opdracht
van de Voorzitter van de Veiligheidsregio, worden de OTO-functionarissen en andere GHORbureaumedewerkers hierin geschoold en getraind zodra bekend is hoe monitoring plaats vindt.
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6. Implementatie nieuwe plannen en procedures
Wanneer implementatie van een nieuw plan of procedure in het lopende jaarwerkplan past, wordt dit
opgenomen in de (voorbereiding van) OTO-activiteiten.
Wanneer er extra inzet moet worden geleverd, worden prioriteiten herschikt.

7. Advisering over opleiden, trainen en oefenen
De overdracht van verantwoordelijkheden van de GHOR-HM naar de GGD-HM en RAV-HM, heeft
geleid tot een meer adviserende rol bij het organiseren van OTO-activiteiten voor deze partners.
Het GHOR-bureau heeft aandacht voor de zorginstellingen in ROAZ-verband en voor de RDOG
partners. Dit uit zich vooral in advisering van de zorginstellingen in de witte kolom met betrekking tot
hun informatiemanagement (GHOR4all) en OTO-plannen en –activiteiten. In de convenanten met
zorginstellingen is een paragraaf gewijd aan opleiden, trainen en oefenen. Als een instelling voor
Verpleging of Verzorging een rampen opvangplan heeft, vereenvoudigt dit de advisering over OTO.
In 2014 wordt een V+V themamiddag over grootschalige opvang van geïnfecteerde bewonerspatiënten door ziekenhuizen georganiseerd. Hierover zal OTO adviseren.
In 2014 bestaat het Regionaal Orgaan Acute Zorg vijf jaar. De GHOR zal bijdragen aan OTOactiviteiten tijdens de ROAZ-conferentie.

8. Financiën en capaciteit

8.1. Kosten
De kosten voor OTO-activiteiten in 2014 zijn binnen het beschikbare budget begroot (excl. BTW).
Budget externe kosten OTO
Detachering op basis van declaratie
Detachering op basis van urenregistratie
Inkoop opleidingen, trainingen, oefeningen
Accommodatie, catering, materialen
Vakbekwaamheid managementsysteem
Deskundigheidsbevordering
Onbepaald
Totaal kosten

€ 210.000
€ 30.000
€ 10.000
€ 145.000
€ 8.000
€ 7.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 210.000

In de detacheringkosten is een bedrag geraamd voor oefeningen in ROAZ-verband.
De eigen uren van betrokken GHOR-functionarissen vallen buiten het VWS subsidiebeleid.

8.2. Sleutelfunctionarissen
De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij
een beroep doet bij opschaling. De menskracht en expertise betrekt de GHOR uit het GHOR-bureau
en van:
 de Regionale AmbulanceVoorziening Hollands Midden
 de Meldkamer Ambulancezorg van de Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
 de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Hollands Midden
 de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 het Nederlandse Rode Kruis
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8.3. Partijen in de witte kolom, die sleutelfunctionarissen leveren
Er zijn meerdere instellingen en organisaties die functionarissen leveren.
In het vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS) zijn alle namen van de GHORsleutelfunctionarissen opgenomen. Deze functionarissen nemen deel aan de OTO-activiteiten.

9. Inzet buiten de in het jaarwerkplan opgenomen activiteiten
In dit werkplan wordt weergegeven welke OTO-activiteiten gerealiseerd worden binnen het daartoe
beschikbare budget. Indien er extra budget beschikbaar komt, kunnen andere OTO-activiteiten
worden georganiseerd. Aandachtspunt is de beschikbare capaciteit voor organisatie en deelname.
Als er capaciteit wordt gevraagd ten behoeve van oefeningen die niet in de regionale mono- en
multidisciplinaire werkplannen zijn opgenomen, dan vallen deze buiten de reguliere plannen en
budgetten en komen onder deze paragraaf.

10. Kritische succesfactoren
Bij het uitvoeren van de OTO-activiteiten volgens dit werkplan zijn enkele kritische succesfactoren te
benoemen die nauwelijks door de GHOR zijn te beïnvloeden.
 De verdere organisatieontwikkeling van de Politie Eenheid Den Haag kan tot wijziging in de
uitvoering van het multidisciplinair OTO- werkplan leiden en is daarmee van invloed op de
uitvoering van een deel van dit monodisciplinair werkplan.
 De Meldkamer Ambulancezorg kan de werkwijze van de functie Coördinator Gewonden Vervoer
moeten wijzigen als gevolg van de samenvoeging met de meldkamer Haaglanden.
 Het beleid en de taakverdeling met betrekking tot de coördinatie gewondenvervoer rondom de
werklocaties meldkamer en rampterrein, moet zijn vastgesteld en geïmplementeerd.
 De mate waarin het GHOR-bureau bijdraagt aan ontwikkelingen binnen de GGD en RAV kan de
realisatie van dit plan beïnvloeden.

11. Jaarplanning
De jaarplanning, waarin opleidingen, trainingen en oefeningen zijn ingepland, wordt aan de hand van
dit OTO-jaarwerkplan opgesteld en actueel gehouden. In de jaarplanning worden de geraamde uren
voor deelname aan de OTO-activiteiten opgenomen.
Jaarkalender
In de kalender hierna zijn in oranje weergegeven de datums waarop de GHOR-HM geen collectieve
opleidingen, trainingen en oefeningen organiseert. Deze data omvatten weekenden, schoolvakanties,
nationale feestdagen en grote evenementen in de regio.
In principe wordt op die datums tevens niet deelgenomen aan door anderen georganiseerde OTOactiviteiten. Individuele deelnemers worden in overleg wel ingepland.
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2014
JANUARI
Ma Di Wo
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Do
2
9
16
23
30

Vr
3
10
17
24
31

Za
4
11
18
25

Zo
5
12
19
26

APRIL
Ma Di
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Wo
2
9
16
23
30

Do
3
10
17
24

Vr
4
11
18
25

Za
5
12
19
26

Zo
6
13
20
27

JULI
Ma Di
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Wo
2
9
16
23
30

Do
3
10
17
24
31

Vr
4
11
18
25

Za
5
12
19
26

OKTOBER
Ma Di Wo
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Do
2
9
16
23
30

Vr
3
10
17
24
31

Za
4
11
18
25

FEBRUARI
Ma Di Wo Do Vr Za
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28

MEI
Ma Di

Wo Do
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Zo
2
9
16
23

MAART
Ma Di Wo Do Vr Za
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Zo
2
9
16
23
30

JUNI
Ma Di

Vr
2
9
16
23
30

Za
3
10
17
24
31

Zo
4
11
18
25

Wo Do Vr Za Zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Zo
6
13
20
27

AUGUSTUS
Ma Di Wo Do Vr
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Za
2
9
16
23
30

Zo
3
10
17
24
31

SEPTEMBER
Ma Di Wo
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

Do
4
11
18
25

Vr
5
12
19
26

Za
6
13
20
27

Zo
7
14
21
28

Zo
5
12
19
26

NOVEMBER
Ma Di Wo Do Vr Za
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Zo
2
9
16
23
30

DECEMBER
Ma Di Wo
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Do
4
11
18
25

Vr
5
12
19
26

Za
6
13
20
27

Zo
7
14
21
28

in oranje de datums waarop geen OTO-activiteiten worden ingepland.
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Lid Opvangteam Psychosociale hulpverlening

Leider Opvangteam Psychosociale hulpverlening

Lid Kernteam Psychosociale hulpverlening

Leider Kernteam Psychosociale hulpverlening

SIGMA teamlid

SIGMA teamleider

Ambuteam lid

Hoofd Gewondennest

Coördinator Gewondenvervoer

Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Officier van Dienst Geneeskundig *

Commandant van Dienst Geneeskundig *

Operationeel Medewerker Actiecentrum GHOR

Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg

Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

Operationeel Directeur Publieke Gezondheid

In 2014 worden de hieronder genoemde functionarissen betrokken bij door de GHOR-HM
georganiseerde OTO-activiteiten:
opleiden
trainen
oefenen
Wettelijk verplichte GHOR-functie
X X
X X X X
X X
X
X
Overige GHOR-functies
X
X
X X X
Bij de GHOR betrokken functie
X
Betrokkenheid bij proces
AGZ
X X X X X
X X X X X X X
MMK
X X X X X
X X
IZB
X X X X X
GOR
X X X X X
X
PSH
X X X X
X
X X X
IM
X X X
Lid van multi-team
RBT
X
BT
X
ROT
X X
CoPI
X X
GMK
X
Lid van mono-team
AC-GHOR
X X X
MKA
X
Ambuteam
X X
SIGMA
X X
GNK-c
X X X X
KT-PSH
X X
OT-PSH
X
Functie-naam
X

X

X

13 januari 2014
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OT-PSH

LOT-PSH

KT-PSH

LKT-PSH

SIGMA

SIGMA-TL

Ambuteam

HGN

CGV

GAGS

OvD-G

CvD-G

OMAc

HON-GZ

HIN-GZ

ACGZ

ODPG

Functie afkorting

In 2014 worden de hieronder genoemde functionarissen betrokken bij door de GHOR-HM
georganiseerde OTO-activiteiten:
opleiden
trainen
oefenen
Wettelijk verplichte GHOR-functie

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proces Manager Oefenen

X

Evaluator

X

Observator

X

Verpleegkundige Mobiel Medisch Team

X

X

Centralist Meldkamer Ambulancezorg

Plotter

Informatiecoördinator

Informatiemanager

X

Loodspostfunctionaris

Ambulancechauffeur

Ambulanceverpleegkundige

Arts Infectieziektenbestrijding

Bij de GHOR betrokken functie
X
X
X
Betrokkenheid bij proces
AGZ
X
X
MMK
IZB
X
GOR
PSH
IM
Lid van multi-team
RBT
BT
ROT
CoPI
GMK
Lid van mono-team
AC-GHOR
X
MKA
Ambuteam
X
SIGMA
GNK-c
KT-PSH
OT-PSH
Functienaam

Arts Mobiel Medisch Team

Overige GHOR-functies
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PMO

LME

OBS

MMT-VPK

MMT-A

MKA

IMP

IMC

IMM

LPF

ACH

AVPK

IZB

Functie
afkorting
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B.9

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Werkplan Oranje Kolom
2014
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

R. Bitter/L. Weber
(BGC)
27 maart 2014

B.9

Bijlage(n):

1

T. Bruinsma (DB)
R. Bitter (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Voor u ligt het werkplan oranje kolom 2014. Een deel van de daarin voorkomende onderwerpen
zijn afkomstig uit het werkplan van 2013, maar er is ook aandacht voor nieuwe onderwerpen.
Net zoals het afgelopen jaar is dit werkplan niet alleen een werkplan voor het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing, maar tevens voor de gehele regionale oranje kolom. Waar
mogelijk is aangegeven waar en welke capaciteit van de gemeenten wordt gevraagd, overigens
zonder dat deze voor iedere individuele gemeente kan worden gekwantificeerd. Gemeenten
kunnen aan de hand van de opsomming van de activiteiten zelf een eigen urenraming opstellen.
Er dient rekening mee te worden gehouden dat de ontwikkelingen met betrekking tot
‘Bevolkingszorg 2025’ kunnen leiden tot een wijziging in de prioritering van de activiteiten.
Dat zal in de loop van 2014 moeten blijken. Een andere landelijke ontwikkeling, de herziening van
de Wet veiligheidsregio’s, zal in de nieuwe vorm wellicht ook consequenties hebben voor dit
werkplan.
Input voor dit werkplan is geleverd vanuit:
- beleidsplan VRHM
- werkplan oranje kolom 2013
- wensen gemeenten
- actuele ontwikkelingen zoals BZOO/Bevolkingszorg 2025
In 2014 wordt veel aandacht van BGC en gemeenten gevraagd voor diverse grotere projecten.
Hierbij moet worden gedacht aan de scan 2-meting, het NSS, implementatie SIS en de opleiding
van de nieuwe loco-burgemeesters (na de verkiezingen).
In het werkplan is een scheiding gemaakt tussen de prioriteiten en going concern onderwerpen.
Voor de prioriteitstelling is afstemming gezocht met de mov-ers en de regiegroep
gemeentesecretarissen.
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Prioriteiten 2014
1. Opleiden, trainen, oefenen
Ook in 2014 zal veel aandacht uitgaan naar deze onderwerpen. Uit het werkplan van 2013 is
overgebleven de introductie van een systeem waarin de vakbekwaamheid van
crisisfunctionarissen wordt vastgelegd. Dit onderwerp zal naar de huidige planning in 2014
geïmplementeerd kunnen worden. Van belang is om te vermelden dat een dergelijk systeem
een goede ondersteuning biedt bij de doorontwikkeling van de regionale crisiscommunicatie.
De in 2012 ingezette lijn om bij het geven van trainingen te werken met eigen trainers zal ook
in 2014 worden gecontinueerd.
De ontwikkelingen rondom BZOO/Bevolkingszorg 2025 zullen naar verwachting grote invloed
hebben op het gehele terrein van opleiden, trainen en oefenen.
2. Bevolkingszorg op Orde
In 2013 is gestart met een discussie over het hoe van een meer hedendaagse en
toekomstbestendige Bevolkingszorg. Dit naar aanleiding van het in 2013 verschenen rapport:
‘Bevolkingszorg op Orde’ van de commissie Bruinooge en de themadag met het Algemeen
Bestuur in september 2013. Dit jaar zal deze discussie een vervolg krijgen en
geconcretiseerd worden. In eerste instantie zal de discussie breed gevoerd worden met
professionals en betrokkenen. Vervolgens zal de discussie zijn weerslag vinden in:
organisatie, planvorming (o.a. Regionaal Crisisplan – Handboek Bevolkingszorg) en
opleidings- en oefenactiviteiten. Zowel in de uitwerking van de visie als in de concrete
uitwerkingen dient rekening gehouden te worden met een stevige urenbelasting.
3. Netcentrisch werken
Het netcentrisch werken in de oranje kolom zal ook in 2014 verder dienen te worden
versterkt. Dit bleek ook uit de in december 2013 gehouden systeemoefening.
Voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de netcentrische werkwijze voor de
bevolkingszorg processen wordt de aansluiting gezocht met de werkgroep Regionaal
Crisisplan – Bevolkingszorg (onderdeel Informatie) en de multidisciplinaire werkgroep
netcentrisch werken die hierover nadere voorstellen zullen uitwerken.
4. Vervolg professionalisering crisiscommunicatie
Het Algemeen Bestuur is in november 2013 akkoord gegaan met het plan van aanpak
professionalisering crisiscommunicatie, fase 2. De implementatie van dit plan zal tijd en
aandacht vragen in 2014.

3. Implementatie en Communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
Werkplan Oranje Kolom 2014

5. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 vastgesteld.
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WERKPLAN ORANJE KOLOM 2014
Nr. Onderwerp

VERSIE 0.5 dd 14 jan 2014

Multi Bereiken dat
Mono

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4

Mdw.
BGC

Uren
gem.

Uren Toelichting
BGC

120*
X*

1.000 * 4 x 30 mov'ers wg mono-OTO
X* : nnb werkcapaciteit voor de
verschillende activiteiten

Status

Uit

BELEIDSPRIORITEITEN
Opleiden trainen oefenen

1 Mono-OTO

mono onderzocht is of 'serious gaming' een goed
middel is voor dilemmatraining voor (loco)bm;
evt. een aantal mov'ers opgeleid zijn om
'serious gaming' te kunnen begeleiden; evt.
'serious gaming' als standaard aanbod
opgenomen is in de productcatalogus

2

mono training crisiscommunicatie en mediatraining
voor (loco)bm aangeboden zijn

3

mono screening e-learning module op orde is

4

mono de mate van geoefendheid en
vakbekwaamheid per crisisfunctionaris
(lokaal) in een door de VHRM beschikbaar
gesteld systeem, wordt vastgelegd

5

mono mono-OTO beleidsplan gemeenten wordt
uitgewerkt en geïmplementeerd

x x

René

x x x x René

Angelique X**

** evt. op te leiden MOV'ers

Angelique

uitvoeringsplan
wordt gemaakt
i.o.m. Evert,
daarna naar WG
mono-OTO
** mov'er zal aan moeten geven Afbouwen; voor
wie wel/niet in dienst is of een rol overstap naar
heeft in de crisisorganisatie voor AG5 lijst per
'schoon' AG5; koppeling met punt gemeente eruit
filteren
4
** mov'er zal (waarschijnlijk) zelf overleg met IPM
crisisfunctionarissen in het
week 12; vraag:
systeem in moeten gaan voeren converteerbaar
excel naar AG5?

x x Machteld

x x x x Angelique Niels

x

Evert

2

X**

X**

Is ingekocht, kan
mee gestart
worden.

voor de zomer ontwikkelen
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Nr. Onderwerp

Multi Bereiken dat
Mono
mono TBZ geoefend wordt

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4
x x x Rene

7

mono OTO-activiteiten uit pva professionalisering
crisiscommunicatie fase 2 zijn uitgevoerd

x x x x Machteld

8

mono de basiscursus crisisbeheersing
doorontwikkeld wordt
mono OvD-Bz opgeleid, getraind en geoefend
worden
mono IM/IC opgeleid, getraind en geoefend worden

6

9
10
11
12
13

14
15
16

mono OTO-activiteiten i.h.k.v. SIS worden
georganiseerd
mono een standaard OTO-aanbod wordt ontwikkeld
(productcatalogus)
mono samenwerkingsmogelijkheden met andere
regio's op het OTO-(uitvoerings)gebied
worden onderzocht
mono uitvoering wordt ondersteund.
Operationele planvorming / preparatie
mono aanpassingen RCP 2013 geimplementeerd
zijn
SIS geimplmenteerd is.

x
x

Mdw.
Uren
BGC
gem.
Angelique X**

Uren Toelichting
BGC
** inzet mov-trainers

Uit

voorstel van
Bas/Peter/Erik de
P naar BGC/wg
mono-OTO voor
najaar in clusters

7 trainingen in 1e
helft 2014
ingekocht

Angelique
mono-OTO (MOV'er)

X**

** uren voor OTO van mov'ers zelf

Evert
x x

Status

uiteindelijk borgen bij mono-OTO

Evert
x x mono-OTO
x x Angelique René

x x x x Machteld
x

Evert

x x

Evert

17 Evaluatie OvD-Bz

mono de functie van OvD-Bz is geëvalueerd en een x
besluit genomen wordt over het vervolg.

Evert

18 scan 2-meting

mono scan-2 meting uitgevoerd is

Angelique allen

100
75
100 uitvoering landelijke
besluitvorming, inclusief
aanpassingen deelprocessen
RCP VRHM
30

400 inclusief rapportages en advies
over aanpassing normenkader

Agendapunt B.9 Bijlage AB VRHM 27-03-2014

3
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Nr. Onderwerp
19 NSS

Informatievoorziening
20 Netcentrisch werken

21 Raadsbijeenkomst
Communicatie
22 Crisiscommunicatie

23
24

Multi Bereiken dat
Mono
NSS-conferentie v.w.b. bevolkingszorg
optimaal wordt voorbereid

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4
Evert

mono/ netcentrisch werken in de Oranje Kolom en
multi met de partners verder versterkt wordt

x x x x Evert

mono een bijeenkomst voor nieuwe raadsleden is
georganiseerd

x x

Ruud

x x x x Machteld
Lilian

25
Samenwerking
26 Samenwerkingsvormen
(blauwdruk)

mono de gekozen samenwerkingsvormen gestalte
krijgen.

x x x x GS'en

mono samenwerking met VR Haaglanden verkend
wordt.

Lilian

x x Lilian

Uren
gem.

X*

Lilian

mono het plan professionaliseren
x x x x Lilian
crisiscommunicatie fase 2 is geimplementeerd
en geborgd

mono uitvoering wordt ondersteund.
mono het product 'omgevings-analyse' en
webredactie wordt geprofessionaliseerd.
mono het beleid social media wordt ontwikkeld

27

Mdw.
BGC

Uren Toelichting
BGC
100 i.s.m. AC's Stolk, Slooters, Sigrid
Kunnen, Nicolette Capsers

Status

175 aandacht voor kwaliteit
piketgroepen IM/IC

1

20

X*

Ruud

X

Ruud

X

1

100 zie voor onderdelen ook werkplan
multi-werkgroep communicatie

1

400 betreft uren piketcoordinatie
0* * valt onder uren punt 13
0* Opgenomen in Werkplan WG
Communicatie

X*

Uit

1
loopt

1

* uren per gemeente verschillend/ loopt
reguliere capaciteit MOV'er

1

20
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Nr. Onderwerp
28 ontwikkeling bevolkingszorg

29 leren van andere regio's

Multi Bereiken dat
Mono
mono bevolkingszorg 2025 gedefinieerd is en
ontwikkeltraject uitgewerkt

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4
x x x x Ruud

mono best practises uit andere regio's gevolgd en
eventueel gebruikt worden binnen VRHM

x x x x allen

Advisering proactie en preventie
30 Evenementen
mono de implementatie van het kader
evenementenveiligheid wordt geëvalueerd
(gemeenten en partners)
mono ‘overall’ evaluatie is gemaakt van de
evenementenopleidingen

Mdw.
BGC
Lilian

x x ?

x x

Uren
gem.
X

X*

Niels

Uren Toelichting
BGC
300 gezamenlijk thema voor geheel
BGC en alle GS'n/mov-ers

Status

mono gevraagde en ongevraagde adviezen tijdig en x x x x Allen
professioneel verzorgd worden.

32 Management
mono
33 Ondersteuning
mono
Alarmering en bereikbaarheid
34 Beheer Sbz
mono beheerstaken t.b.v. sectie bevolkingszorg en
de communicatiepool (o.a. piketrooster,
documentatie, inzetevaluaties) goed en tijdig
worden uitgevoerd.
35 Piketlijst MOV
36 Bereikbaarheidsgegevens
gemeenten

x x x x Lilian
x x x x Machteld

Ruud

x x x x Machteld

Evert

mono piketlijst MOV actueel is.
x x x x Machteld
mono bereikbaarheidsgegevens gemeenten worden x x x x René
geactualiseerd.

1

20

2

750 15% van 3 fte van netto
beschikbare tijd (1.639 uur per
fulltime dienstverband) wordt
hiervoor gereserveerd.
200
150
75

X

2

40 evt inzet nieuwe lap-student

GOING CONCERN
Algemeen
31 Advisering algemeen

Uit

20
40 4x per jaar check bij GMK of MOVen BM-gegevens actueel zijn.
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Werkplan Oranje Kolom 2014

Nr. Onderwerp

Multi Bereiken dat
Mono
37 Functioneel beheer OOV-Alert mono het functioneel beheer van OOV-Alert
geborgd is.

Operationele planvorming / preparatie
38 MDOP
multi een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van de werkgroep MDOP.

39 MDI

multi

40 Netcentrisch werken

multi

41 Risicobeheersing

multi

jaarwisseling

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4
x x x x René

Mdw.
BGC

x x x x Angelique Evert/Rene

de activiteiten van de werkgroep MDI gevolgd x x x x Evert
worden.
een bijdrage wordt geleverd aan de
x x x x Evert
activiteiten van de werkgroep netc. werken.
een bijdrage wordt geleverd aan de
x x x x Angelique
activiteiten van de werkgroep MDRB.

gemeenten ondersteund zijn bij de
x x Rene
voorbereiding jaarwisseling
een bijdrage wordt geleverd aan de
x x
Angelique
activiteiten van de werkgroep multi-evaluatie.

42 Multi-evaluatie

multi

Opleiden trainen oefenen
43 MDOTO

multi

een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van de werkgroep MDOTO.

x x x x Evert

Communicatie
44 Communicatie/website/PR

multi

een bijdrage wordt geleverd aan het actueel
houden van de website van de VRHM

x x x x Machteld

Uren
gem.

Uren Toelichting
Status
Uit
BGC
50 In 2014 blijft BGC vraagbaak voor Noordwhout nog
gemeenten t.a.v. OOV-Alert.
niet klaar
Gemeenten dienen 1x pr 3 mnd te
testen (scherp op blijven)

370

290 bij locale plannen zijn locale
MOV'ers bij betrokken; 100 u BGC
voor niet-gebonden projecten

200

100 uren gemeenten door IPM-expert going concern
grote gemeente?
75
going concern

75
375

684 bij locale advisering zijn locale
mov-ers betrokken; 440 uur van
de BGC-uren zijn voor
pl/ondersteuning bij 2 projecten

loopt

25
180

X*
(180)

40 advisering evaluatie (40) en
uitvoering evaluaties (180, door
nog op te leiden evaluatoren)

300 Per MOV’er 7,2 uur per jaar.
Concreet betekent dit dat ze bij
één oefening per jaar deel moeten
nemen in bijv. de responscel
60

loopt
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Nr. Onderwerp
39 Werkgroep Communicatie

Overleggen
45 LOCGS
46 LOCB
47 Plenair overleg GS'en
48 Regiegroep
49 MOV-doedagen
50 MOV-bijeenkomsten
51 Cluster Duin- & Bollenstreek
52 Cluster Rijn- & Veenstreek
53 Cluster Midden-Holland
54 Cluster BRL
55 Bureauoverleg
56 Stuurgroep landelijke pool
crisiscommunicatie
57 Cie BZOO
58 POI/BAC info vz
59 landelijk
accounthoudersoverleg
60 e-learning crisisbeheersing

Multi Bereiken dat
Mono
multi een bijdrage wordt geleverd aan de
activiteiten van werkgroep Communicatie.

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4
x x x x Lilian

mono VRHM deelneemt en inbreng heeft in dit
landelijke overleg.
mono VRHM deelneemt en inbreng heeft in dit
landelijke overleg.
mono afstemming en info-uitwisseling met de GS'en
plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de GS'en
plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono afstemming en info-uitwisseling met de
MOV'ers plaatsvindt.
mono werk en voortgang worden afgestemd.
mono landelijke werkgroep wordt voorgezeten

x x x x Ruud
x x x x Evert

Mdw.
BGC
Machteld

Uren
gem.
X*

Uren Toelichting
Status
BGC
150 * leden wg communicatie 5 pers. x
40 uur per jaar
alle comm. medewerkers 8 u pj

40
Angelique

40

x x x x Allen

X

18 2 x 2,5 uur + 1 Themadag

x x x x Allen

X

7,5 5 x 1,5 uur

x x x x Allen

X

16 2 dagen

x x x x Allen

X

16 4 overleggen x 4 uur

x x x x René

X

20 8 overleggen x 4 uur

x x x x Angelique

X

20 5 overleggen x 4 uur

x x x x Evert

X

20 5 overleggen x 4 uur

x x x x Angelique

X

20 5 overleggen x 4 uur

x x x x Allen
x x x x Ruud

mono deelname commissie en presentaties andere x x x x Ruud
regio's
multi deelname bijeenkomsten
x x x x Ruud

going concern

going concern

636 106 uur p.p.p.jr.
52 gemiddeld 1 uur per week
100

mono

x x x x Ruud

30 10 bijeenkomsten per jaar
gemiddeld a 3 uur
15 5 bijeenkomsten per jaar a 3 uur

mono een bijdrage wordt geleverd aan de
interregionale stuurgroep.
Legenda kolom 'Uit':

x x x x Ruud
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Uit

Werkplan Oranje Kolom 2014

Nr. Onderwerp

Multi
Mono
1
2
3

Bereiken dat

Q Q Q Q Verantw.
1 2 3 4

Mdw.
BGC

Uren
gem.

Uren Toelichting
BGC

Status

Beleidsplan VRHM 2012-2015
Wensen gemeenten
uit werkplan OK 2013
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Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Factsheet en handreiking
SIS
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

R.R. Bitter (BGC)

Datum:

27 maart 2014

B.10

Bijlage(n):

3

T. Bruinsma (DB)
R.R. Bitter (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Op 14 november 2013 stemde het Algemeen Bestuur in met implementatie in de Veiligheidsregio
Hollands Midden van de in opdracht van het landelijk overleg coördinerend
gemeentesecretarissen ontwikkelde Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS).
Het belangrijkste doel van SIS is om in het geval van een incident de verwanten zo snel mogelijk
te informeren over de situatie van hun naaste(n). Gelet hierop wordt er ook niet meer gesproken
over het proces CRIB of Registratie van Slachtoffers, maar van informeren van verwanten.
Daarnaast wordt de via SIS verkregen informatie ook gebruikt voor de nazorg aan de betrokkenen
etc.
Sinds 1 januari jl. is het SIS landelijk operationeel; maar voordat iedere veiligheidsregio is
aangesloten moeten er nog wel wat zaken op regiogebied worden geregeld. Iedere regio, zo ook
Hollands Midden, is momenteel bezig met de implementatie van SIS. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de ter informatie bijgevoegde handreiking SIS.
Door invoering van SIS worden de bevolkingszorg processen geraakt. De verantwoordelijke
bestuurder heeft een nieuwe boodschap.
Meer informatie over deze nieuwe boodschap en over SIS treft u aan in de bijgevoegde factsheet
en handreiking.

3. Bijlagen
1. Schrijven Veiligheidsberaad d.d. 23 december 2013
2. Factsheet SIS
3. Handreiking implementatie SIS

5. Historie besluitvorming
a. Dagelijks Bestuur 30 januari 2014: kennis genomen van factsheet SIS;
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Factsheet bestuurders
Geachte bestuurder,
SIS staat voor Slachtofferinformatiesystematiek. Bij veel grote incidenten in
Nederland in de laatste tien jaar hebben we gezien dat het ons niet lukt om na een
ramp de verwanten zo snel mogelijk in contact te brengen met de gewonden of te
informeren over overledenen. Om die reden is in het najaar van 2010 gestart met
het ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie. Het Veiligheidsberaad heeft deze slachtofferinformatiesystematiek (SIS)
vastgesteld. In november 2012 is besloten SIS landelijk te implementeren.
Dit factsheet informeert u over het kritieke tijdpad en dat wat er door SIS is geregeld
om de landelijke voorziening te ondersteunen en dat wat veiligheidsregio’s en gemeenten zelf moeten doen om SIS te implementeren. ‘Het huis staat, maar het moet nog wel
ingericht worden’. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat er regionale verschillen zijn
tussen de regionale crisisorganisaties. Het is aan de regio om de keuze te maken
wat het beste past.

Doel van slachtofferinformatiesystematiek
Het belangrijkste doel is om de verwanten zo snel mogelijk te informeren over de
situatie van hun naaste, vandaar dat we niet meer spreken van het proces CRIB of
Registratie Slachtoffers, maar van ‘informeren verwanten’. Daarnaast kunnen de
gegevens ook van belang zijn voor nazorg aan de betrokkenen, onderzoek door de
politie naar de toedracht van het incident, wederopbouw van het rampgebied etc.

Uitgangspunten
Het landelijk referentiekader regionaal crisisplan, de projecten GROOT en GROOTER
en ‘Bevolkingszorg op orde’ zijn mede bepalend geweest voor de uitgangspunten.

Uitgangspunten van de slachtofferinformatiesystematiek,
zoals die door het Veiligheidsberaad is vastgesteld zijn:
•D
 e burger heeft een eigen verantwoordelijkheid.
De systematiek gaat zoveel mogelijk uit van de (zelf-)redzaamheid
van slachtoffers en verwanten;
•S
 lachtofferregistratie is een multidisciplinair proces onder een
gemeentelijke (bevolkingszorg) verantwoordelijkheid;
•D
 e systematiek sluit aan op de dagelijkse werkzaamheden
en de routine van hulpverleners;
•D
 e systematiek is crisisonafhankelijk;
•D
 e systematiek belemmert niet (onnodig) het strafrechtelijk onderzoek;
•D
 e systematiek lost niet alle knelpunten op. Communicatie over het doel,
de mogelijkheden en beperkingen van slachtofferregistratie is onderdeel
van de systematiek;
• De systematiek is ontwikkeld voor Nederland.

Verwanten

Frontoffice
Koppelen
Centrale website
en telefoonnummer

Zelfredzame
slachtoffers

Niet zelfredzame
slachtoffers

Schematische weergave systematiek

Backoffice
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Wat is er gereed per 1 januari 2014?
De projectorganisatie SIS heeft in 2013 grote stappen gemaakt om voor
1 januari 2014 het ‘huis’ op te kunnen leveren. Per 1 januari 2014 zijn de
volgende onderdelen klaar:
1. De SIS handreiking, dit is een implementatietool die schetst hoe SIS
aansluit op de veiligheidsregio’s en wat er geregeld moet worden om de
aansluiting te optimaliseren;
2. Keuze aanbesteding frontoffice (neemt telefoontjes aan van verwanten)
en beleggen van backoffice (zorgt voor de matching en het contact met
veiligheidsregio’s);
3. Beheer en borging SVIS, een werkend systeem waarmee verwanten
geïnformeerd kunnen worden en waarmee de backoffice gegevens kan
gaan matchen;
4. Borging en beheersorganisatie, het (LO CGS), het adviesorgaan van het
Veiligheidsberaad bestaande uit de 25 coördinerend gemeentesecretarissen
van de veiligheidsregio’s, blijft opdrachtgever van SIS. Het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV) gaat als opdrachtnemer contractbeheer doen en een aantal
uitvoerende taken op zich nemen.
5. SIS kan geactiveerd worden via het Landelijke Operationeel Coördinatie
Centrum (LOCC).

Wat moet per 1 januari 2014 gereed zijn in de regio?
Implementatie van SIS behelst meer dan het bouwen van het huis. Enerzijds
faciliteert SIS de regio’s met bovenstaande onderdelen. Anderzijds moeten
regio’s zelf ook een aantal zaken voorbereiden. De handreiking is bedoeld als
onderlegger voor regionale implementatie.

Wat doet SIS niet?
Hierboven is omschreven wat SIS doet. Niet alle taken van bijvoorbeeld CRIB
worden door SIS overgenomen. Het uitgangspunt is immers dat zelfredzamen
zelf kunnen aangeven of zij hulp van de overheid willen. Uiteraard kan de overheid zelfredzamen faciliteren bij het contact opnemen met hun verwanten of
het uiten van een hulp-behoefte (zelfregistratie).
SIS zorgt niet voor:
• Een complete registratie van alle getroffenen (inclusief dieren);
• Een actieve registratie op bijvoorbeeld de opvanglocatie of van alle evacués;
•E
 en loket waar getroffenen hulpvragen met betrekking tot nazorg of herstelzorg terecht kunnen.
SIS levert een slachtofferlijst, dodenlijst en matchingslijst die gebruikt kunnen
worden voor bijvoorbeeld de nafase. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden
gebruikt door een gemeente of regio bij het opstarten van een schadeloket en
het inventariseren van nazorgbehoeften.

Wat kunt U verwachten na 1 januari 2014?
Vanaf 1 januari 2014 start het implementatietraject fase 2, dat loopt tot
1 juli 2014. Dit traject moet ervoor zorg dragen dat alle veiligheidsregio’s
(deelnemende gemeenten) aangesloten zijn op de systematiek. Daarnaast is
er gedurende dit half jaar ruimte om op te leiden en te trainen en om details
verder uit te werken.
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Hiervoor zijn de uitgangspunten in de handreiking leidend, deze punten
kunnen op dit moment al voorbereid worden door de veiligheidsregio’s en
zijn noodzakelijk voor een goede aansluiting. Daarnaast kunnen regio’s
gebruik blijven maken van het advies van accounthouders uit de SIS projectgroep. De SIS serious game, waarbij je de systematiek van dichtbij beleefd,
draagt bij aan een innovatieve manier van leren. De game richt zich op alle
professionals die vanuit hun functie een rol spelen bij crisisbeheersing in
de koude en warme fase.

Wat betekent de komst van SIS voor bestuurders?
Door de komst van SIS worden bevolkingszorgprocessen geraakt. De bestuurder heeft een nieuwe boodschap: ‘Waarom worden niet alle slachtoffers geregistreerd bij de rampplek?’, ‘Waarom is er nog geen complete slachtofferlijst?’
‘Wij streven in de acute fase van een ramp niet langer naar het snel produceren
van volledige slachtofferlijsten. Wel streven wij naar een sneller slachtofferbeeld
van zware en dodelijke slachtoffers, dit doen wij om ervoor te zorgen dat verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers sneller geïnformeerd worden over de
toestand en verblijfplaats van hun familielid’.
‘Bij recente rampen blijkt steeds meer dat zelfredzame slachtoffers over het algemeen zelf via smartphones in staat zijn om contact op te nemen met hun verwanten om aan te geven ‘ik ben ok’. De gemeente kan zelfredzame slachtoffers hierbij
faciliteren. De hulpverleners focussen zich tijdens de acute fase op het redden van
levens en het bergen van de doden. Deze ontwikkeling biedt ruimte voor tijdwinst
bij de hulpverlening aan zwaargewonden’.
Het is van belang dat de bestuurder op de hoogte is van de komst, doelstelling
en activering van SIS. De crisiscommunicatieadviseur ondersteunt de bestuurder bij het uitdragen van de nieuwe boodschap aan de pers/burgers.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van dit factsheet nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de projectleider SIS: Mathijs Paf,
mathijs.paf@veiligheidsberaad.nl
U kunt ook een vraag stellen aan de projectgroep via de SIS website:
www.snellerinformatieslachtoffer.nl

Met vriendelijke groet,
Alexander Meijer
Gemeentesecretaris Ronde Venen
Coördinerend gemeentesecretaris veiligheidsregio Utrecht
Portefeuillehouder SIS LO CGS

versie 0.1 december 2013
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1. Inleiding
Bij veel grote incidenten in Nederland in de laatste tien jaar
hebben we gezien dat het ons niet lukt om na een ramp de
verwanten zo snel mogelijk in contact te brengen met de gewonden
of te informeren over overledenen. Om die reden is in het najaar
van 2010 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe systematiek
voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie.
Het Veiligheidsberaad heeft deze slachtofferinformatiesystematiek
(SIS) vastgesteld en besloten om deze te implementeren.
In deze inleiding wordt kort de achtergrond en uitgangspunten van de systematiek
geschetst. In de overige hoofdstukken van deze handreiking wordt beschreven hoe SIS
aansluit op de veiligheidsregio’s en wat er geregeld moet worden om de aansluiting te
optimaliseren. Het landelijk referentiekader regionaal crisisplan, de projecten GROOT
en GROOTER en Bevolkingszorg op orde zijn als uitgangspunten voor deze beschrijving
genomen. Uiteraard zijn wij ervan bewust dat er regionale verschillen zijn tussen de regionale crisisorganisaties. Het is aan de regio om de keuze te maken wat het beste past.
Doel van slachtofferinformatiesystematiek
Het belangrijkste doel is om de verwanten zo snel mogelijk te informeren over de
situatie van hun naaste, vandaar dat we niet meer spreken van het proces CRIB of
Registratie Slachtoffers, maar van ‘informeren verwanten’. Daarnaast kunnen de
gegevens ook van belang zijn voor nazorg aan de betrokkenen, onderzoek door de
politie naar de toedracht van het incident, wederopbouw van het rampgebied etc.
Uitgangspunten
In de veiligheidsberaden van 15 november 2011, 25 mei 2012, 23 november 2012,
31 mei 2013 is de nieuwe systematiek besproken en vastgesteld. Uitgangspunten
van de slachtofferinformatiesystematiek, zoals die door het Veiligheidsberaad is
vastgesteld zijn o.a.:
a.	De burger heeft een eigen verantwoordelijkheid. De systematiek gaat zoveel
mogelijk uit van de (zelf)redzaamheid1 van slachtoffers en verwanten;
b.	Slachtofferregistratie is een multidisciplinair proces onder een gemeentelijke
(bevolkingszorg) verantwoordelijkheid;
c. 	De systematiek sluit aan op de dagelijkse werkzaamheden en de routine van
hulpverleners;
d. De systematiek is crisisonafhankelijk;

1

 elfredzaamheid omvat de vermogens en handelingen van burgers om incidenten, en de nasleep ervan,
Z
zelfstandig dan wel met behulp van anderen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beheersen.
http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/KP%20Zelfredzaam-06%20DEF.pdf
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e. De systematiek belemmert niet (onnodig) het strafrechtelijk onderzoek2;
f. 	 De systematiek lost niet alle knelpunten op. Communicatie over het doel,
de mogelijkheden en beperkingen van slachtofferregistratie is onderdeel
van de systematiek;
g. De systematiek is ontwikkeld voor Nederland.
Landelijke front- en backoffice
Met het oog op het opdoen van kennis en ervaring en om efficiëntiereden is gekozen
om de slachtofferregistratie en de verwanteninformatie te beleggen bij een landelijke
frontoffice, waar verwanten met een zoekvraag zich kunnen registreren, en een
landelijke backoffice, die gegevens van niet-zelfredzame slachtoffers in ziekenhuizen
en mortuaria bijeenbrengt en matcht. Verwanten worden over de situatie van de nietzelfredzame slachtoffers geïnformeerd door de backoffice, dit in samenwerking met de
verwantenkoppels hetzij door de frontoffice in opdracht van de backoffice. De volgende
hoofdstukken beschrijven de aansluiting van de veiligheidsregio op deze front- en
backoffice .
Wat doet SIS niet?
Hierboven is omschreven wat SIS doet. Niet alle taken van bijvoorbeeld CRIB worden
door SIS overgenomen. Het uitgangspunt is immers dat zelfredzamen zelf kunnen
aangeven of zij hulp van de overheid willen. Uiteraard kan de overheid zelfredzamen
faciliteren bij het contact opnemen met hun verwanten of het uiten van een hulpbehoefte (zelfregistratie).
SIS zorgt niet voor:
• Een complete registratie van alle getroffenen (inclusief dieren);
• Een actieve registratie op bijvoorbeeld de opvanglocatie of van alle evacués;
• Een loket waar getroffenen hulpvragen met betrekking tot nazorg of herstelzorg
terecht kunnen.
SIS levert een slachtofferlijst, dodenlijst en matchingslijst wat gebruikt kan worden
voor bijvoorbeeld de nafase.
Implementatie
In deze handreiking is een hoofdstuk over de implementatiefase opgenomen, waarin
verschillende stappen op het gebied van planvorming, communicatie, beheer en OTO
voor de regio’s zijn beschreven. Naar verwachting zal na het besluit van het Veiligheidsberaad van 31 mei 2013 de implementatiefase van start gaan en zal SIS vanaf
1 januari 2014 met een intensiever sur plus traject voor de implementatie van de regio's
tot 1 juli 2014 in werking treden.
Leeswijzer
Deze handreiking is bestemd voor Veiligheidsregio’s en is bedoeld als hulpmiddel
bij het invoeren van SIS. Het geeft weer welke stappen regionaal genomen dienen te
worden in de warme fase (hoofdstuk 2) en de nafase (hoofdstuk 3) Verder beschrijft het
de beheersorganisatie op landelijk niveau (hoofdstuk 4) en wordt de implementatiefase
(hoofdstuk 5) beschreven. Dit laatste hoofdstuk gaat in op de besluiten die regionaal
bij de implementatie gemaakt dienen te worden en geeft de te nemen stappen weer.
Ieder hoofdstuk sluit af met een paragraaf die samenvat welke vraagstukken of
besluiten er voor de regio achterblijven.

2

 erzamelde gegevens mogen niet gebruikt worden voor strafrechtelijk onderzoek zonder dat daar
V
toestemming voor is gegeven.
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2. Warme organisatie SIS
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Stroomschema en taakbeschrijving – circulair proces
Gebeurtenis

AC-Bz (regio)
HTO-I (Bz)
Teamleider SIS
Frontoffice SIS
Backoffice SIS
						

Medewerker SIS
(regio)

Nee

Lokaal afspraken
maken over
registratie

Start
SIS?
Ja

Alarmeren
teamleider SIS

Alarmeren
medewerker SIS

Melding opstart
SIS in ROT

Doen van
inzetverzoek

Alarmeren
frontoffice

Operationaliseren
frontoffice

Opstellen
inzetplan

Alarmeren en
verwerken calls

Formuleren
inzetopdracht

Alarmeren
backoffice

Afstemming met
teamleider SIS

Aansturen fronten backoffice

Operationaliseren
backoffice

Rapportage
vooruitgang

Monitoren
vooruitgang

Terugkoppeling
proces in ROT

Taken backoffice
zijn in dit schema
niet verdeeld over
functionarissen
binnen de
backoffice

Overleg met
landelijke liason
in BO

Ontvangen
gegevens

Verwerken
gegevens

Afstemming
AC - Bz

Rapportage
vooruitgang

Advies
beeindigen
opdracht

Afbouw/sluiten
front- en
backoffice

Extra
gegevens
nodig

Ja

Gegevens
aanleveren

Nee
Analyseren/
matchen gegevens

Extra
gegevens
nodig

Ja

Oplossen
knelpunten
eigen kolom

Nee
Verstrekken
gegevens

Beeindigen
opdracht

Afsluiting

Eindrapportage

Verwanten

Stroomschema is gebaseerd op ‘Uitwerking slachtofferinformatiesystematiek, versie 1.0’.
Afkortingen:
AC = Algemeen Commandant
BO = Backoffice
Bz = Bevolkingszorg
FO = Frontoffice

HTO-I = Hoofd taakorganisatie informatie
OvD = Officier van dienst
TO-I = Taakorganisatie informatie
Teamleider SIS = leidinggevende van de backoffice,
die de landelijke front- en backoffice aanstuurt namens
de opdrachtgever

Gegevens
doorzetten in
de regio
(via HTO-I/AC-Bz)

Regio
AC-Bz

Toelichting
Indien er sprake is van dodelijke en/of zwaargewonde slachtoffers en/of (mogelijke)
vermisten.
Overwegingen:
• grote behoefte verwanteninformatie
• niet routinematig incident
• grote maatschappelijke impact
• aantal betrokken partijen bij informatieproces

Start SIS

De AC-Bz of de OvD-Bz3 draagt zorg voor de alarmering van de teamleider SIS.
(Het hoe dient nog concreet uitgewerkt te worden).
Hij geeft de volgende informatie mee over het incident:
• aard
• omvang
• locatie
• tijdstip
De AC-Bz informeert de AC-GHOR dat SIS is opgestart, zodat de AC-GHOR de procedures
met de ziekenhuizen kan opstarten.
De frontoffice start zelfstandig op o.b.v. de informatie van de teamleider SIS:
• telefoon wordt bezet
• website wordt geactiveerd
• registratie start
De AC-Bz of de OvD-Bz doet een inzetverzoek aan de HTO-I4.
De AC-Bz meldt in het ROT dat SIS is opgestart.w

Opdracht
alarmeren SIS

De HTO-I formuleert de inzetopdracht voor de teamleider SIS aan de hand van het format
(GROOTER). Standaard inzetopdracht is opgenomen in de bijlage. (Moet nog gerealiseerd
worden.) In de inzetopdracht is opgenomen in welke mate het SIS opgeschaald moet worden
(er hoeft niet altijd volledig opgeschaald te worden).
De HTO-I alarmeert de medewerker SIS.

Formuleren
en uitzetten
inzetopdracht

Monitoren
opdracht

Op basis van de rapportage van de teamleider SIS monitort de HTO-I of de opdracht volgens
de afspraken wordt uitgevoerd, de voortgang en ontvangt de tussentijdse resultaten.
De AC-Bz zorgt voor een geregelde terugkoppeling in het ROT.

Aanpassen
opdracht
obv rapportage

Indien er zich veranderingen in de crisissituatie voordoen waardoor de eerdere verstrekte
opdracht dient te worden gewijzigd dan past de HTO-I in overleg met de teamleider SIS
de opdracht aan.
De teamleider SIS heeft het mandaat om de inrichting van de front-office en/of de backoffice aan te passen om aan de opdracht te kunnen voldoen binnen de gestelde tolerantiegrenzen.

Beëindigen
opdracht

De AC-Bz beëindigt de opdracht als hiertoe besloten is cq. afstemming heeft plaatsgevonden in het ROT, op advies van de teamleider SIS en het HTO-I.

Administratieve
afhandeling
opdracht

De AC-Bz draagt er zorg voor dat hij/zij:
• de eindrapportage ontvangt
• de eindrapportage controleert
• de gegevens worden meegenomen in de gemeentelijke evaluatie
• de factuur wordt overdragen in de gemeentelijke lijn

	In wet- en regelgeving wordt de verantwoordelijkheid voor slachtofferregistratie bij team bevolkingszorg neergelegd.
Binnen deze handreiking geven we suggesties mee bij welke functionarissen de verschillende deeltaken belegd kunnen worden.
4 	
De kans is gering dat de AC-Bz gedurende het incident zelf contact onderhoudt met de teamleider SIS en stuurt op
de rapportages. Waarschijnlijker is het dat één van zijn ondersteuners dit overneemt. Op basis van het landelijke
referentiekader regionaal crisisplan, GROOT en GROOTER zou de HTO-I en diens medewerkers de meest logische
plek zijn om deze taken te beleggen. Uiteraard kunnen regio’s die niet met een HTO-I werken ervoor kiezen om de
taken bij een andere functionaris te beleggen.
3
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Medewerker
Toelichting
SIS(regionaal)
Overleg met
landelijke
liaison

De medewerker SIS (van bevolkingszorg, maar ook van geneeskundige zorg (GHOR)
en politiezorg) heeft overleg met de landelijke liaison van de eigen kolom in de backoffice
over de samenwerking tijdens de inzet van SIS. In eerste instantie voornamelijk: op welke
momenten/wijze hebben ze contact met elkaar.

Aanleveren
gegevens
eigen kolom

Verzamelde gegevens worden aangeleverd aan de backoffice in afstemming
met de landelijke liaison van de eigen kolom:
• via standaard format
• binnen 90 minuten
• update minimaal elk uur (‘info hebben = info delen’)
Gegevens van de betrokke(n) – indien bekend:
• Achternaam
• Voornaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Nationaliteit
• Burgerservicenummer
• Telefoonnummer
• E-mail
• Gemelde verblijfsgegevens
• Toestemming gebruik gegevens voor de doeleinden/door de betrokken partijen
• Registratiegegevens van de eigen kolom of externe partijen.

Oplossen
knelpunten

De landelijke liaison neemt deel aan het afstemmingsoverleg binnen de backoffice SIS.
De landelijke liaison legt knelpunten neer bij de regionale medewerker SIS.
De regionale medewerker SIS draagt zorg voor het oplossen van de knelpunten binnen
het eigen netwerk.

Gegevens
doorzetten
in de regio
(via HTO-I
of AC-Bz)

De coördinator verstrekking (BO) levert de volgende lijsten aan:
• dodenlijst aan AC-Bz en liaison-P
• vermistenlijst aan AC-Bz en liaison-P
• matchingslijst aan AC-Bz en liaison-Bz
De teamleider SIS levert de volgende lijsten aan: de kolom bevolkingszorg
(kan via medewerker SIS Bz of rechtstreeks aan HTO-I/ AC-Bz):
• dodenlijst aan HTO-I
• vermistenlijst aan HTO-I
• matchingslijst aan HTO-I
AC-Bz meldt dat de lijsten zijn opgeleverd aan:
• ROT
• betrokken burgemeester(s)
Randvoorwaarden: Op verzoek van de betreffende regio worden de gegevens voor de nafase
aangeleverd. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden en zal in overleg plaatsvinden.
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Samenhang met de andere kolommen
Slachtofferregistratie en verwanteninformatie blijft een verantwoordelijkheid van
de Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Hij heeft de regie. De uitvoering is echter
multidisciplinair. Bevolkingszorg, Geneeskundige zorg en Politiezorg hebben alleen
een rol bij de uitvoering. Hieronder wordt de samenhang tussen de verschillende
processen gelegd.

Samenhang overige processen Bevolkingszorg
Door de komst van SIS worden bevolkingszorgprocessen geraakt .
Communicatie
Het informeren van verwanten over de verblijfplaats van slachtoffers van een incident
(crisis/ramp) is een gevoelig proces dat snel en zorgvuldig uitgevoerd moet worden.
Het proces crisiscommunicatie zorgt voor publieksinformatie en dus ook voor
communicatie over het proces verwanteninformatie. Het proces crisiscommunicatie:
• formuleert de kernboodschap voor de website van het SIS5;
• maakt het telefoonnummer en de website van de frontoffice bekend in de regio en,
indien nodig, in het land;
• stelt – indien nodig – een incident-specifiek Q&A op voor de frontoffice
(een standaard Q&A wordt voorzien in het project).
De activiteiten van het proces crisiscommunicatie worden afgestemd met:
• de opdrachtgever SIS in het ROT (proces);
• de teamleider backoffice SIS (inhoud).
Opvang
Met het vaststellen van de uitgangspunten van SIS heeft het Veiligheidsberaad
aangegeven dat zij een faciliterende rol van de overheid bij het vergroten van zelfredzaamheid ziet. Deze visie is nader uitgewerkt in ‘Bevolkingszorg op orde’. Vanwege het
verband tussen ‘Bevolkingszorg op Orde’ en SIS wordt hier omschreven hoe het proces
opvang en SIS samenhangen. Het proces opvang kan zelfredzaamheid faciliteren door
het geven van informatie en het verzorgen van faciliteiten. Het proces opvang:
• informeert opgevangen zelfredzamen over het belang van registratie voor de nafase;
• faciliteert opgevangen zelfredzamen om zichzelf te registreren.
Dit gebeurt in alle situaties waarin het SIS actief is, zonder dat hiervoor apart opdracht
gegeven hoeft te worden, zodat in alle fasen van het proces besloten kan worden de
gegevens te gebruiken in de backoffice.
Praktisch houdt dit in dat het proces opvang in de regio zorgt voor:
• communicatie over registratie;
• beschikbaarheid van middelen die (zelf)registratie mogelijk maakt (telefoons,
laptops met internetverbinding);
• begeleiding bij (zelf)registratie, bijvoorbeeld van ouderen en kinderen.
Dit geldt zowel voor opvang op opvanglocaties als opvang in hotels en dergelijke.
Indien opgevangenen zichzelf hebben geregistreerd, neemt de backoffice SIS graag
kennis van de informatie.

5

Een standaard boodschap is aanwezig tot de bronregio maatwerk aanlevert.
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Registratie dieren
Het registreren van dieren is volgens het Referentiekader Regionaal Crisisplan een
onderdeel van het oude proces ‘CRIB’, maar is geen onderdeel van het SIS. Bevolkingszorg draagt er wel zorg voor dat dieren die verplaatst worden door de gemeente worden
geregistreerd. De wijze waarop kan in elke regio verschillen.
Nafase
De raakvlakken met het proces Nafase worden in het volgende hoofdstuk toegelicht.

Samenhang processen GHOR
Geneeskundig slachtofferbeeld
De GHOR is verantwoordelijk voor het geneeskundige slachtofferbeeld. De GHOR
verzamelt de slachtoffergegevens van gewonden die zijn opgevangen in ziekenhuizen.
GHOR in de bronregio:
• z oekt uit welke ziekenhuizen zijn betrokken bij de opvang en behandeling
van slachtoffers (gebracht door de ambulance en door eigen aanloop);
•b
 enadert z.s.m. de betrokken ziekenhuizen in de eigen regio met een verzoek
om slachtofferinformatie;
•b
 enadert de algemeen commandanten geneeskundige zorg van andere regio’s
voor de gegevens van slachtoffers die zijn opgevangen in ziekenhuizen buiten de
eigen regio;
• stuurt de ontvangen slachtoffergegevens per ommegaande naar de backoffice SIS;
• presenteert een (geanonimiseerd) slachtofferbeeld in LCMS en het ROT;
• zorgt voor actualisering van het slachtofferbeeld;
•e
 ventueel vergelijkt de gegevens van de ziekenhuizen met informatie van
de regionale ambulancevoorziening.
De activiteiten voor het geneeskundig slachtofferbeeld worden afgestemd met:
• de directeur publieke gezondheidszorg
• de opdrachtgever SIS in het ROT
• de liaison GHOR in de backoffice SIS
Over de verstrekking van patiëntgegevens zijn afspraken gemaakt in de handreiking
afspraken openbaar bestuur en ziekenhuizen.

Samenhang processen Politie
SIS hangt samen met de reguliere processen van de politie, te weten: ontruimen,
identificeren en opsporen.

Op te lossen vraagstukken voor de regio
Om de aansluiting op de landelijke front- en backoffice vanuit de regio goed te laten
verlopen, moet er in de regio een en ander georganiseerd zijn. In bijlage 1 zijn deze
punten ook in een checklist opgenomen.
1. 	De processen die samenhang hebben met het SIS moeten goed zijn voorbereid
op de samenwerking. Dit houdt in:
• taken beleggen (bijvoorbeeld in het crisisplan of deelplan);
• rollen benoemen (bijvoorbeeld in het crisisplan of deelplan);
• trainen en oefenen van de functionarissen die te maken hebben met het SIS.
2. 	Het opdrachtgeverschap moet worden belegd. Dit is inclusief:
• het toewijzen van de taakkaart aan één of meerdere functionarissen/rollen;
• het beslissen welke functionaris SIS mag opstarten (bijv. AC-Bz of OvDBz);
• het werken met landelijke formats van GROOT/GROOTER (bv. de inzetopdracht);
• 	 het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen die het opdrachtgeverschap
kunnen vervullen.
3. De regio’s dragen gezamenlijk zorg voor één landelijke liaison vanuit
bevolkingszorg en één landelijke liaison vanuit de GHOR die:
• voldoet aan het kwalificatieprofiel;
• is opgeleid, getraind en geoefend voor de taakkaart ‘liaison SIS’;
•	bereid en in de gelegenheid is om aan te sluiten bij de backoffice
(centrale plaats in Nederland).
4.	De regio zorgt ervoor dat de meldkamer beschikt over werkafspraken
over het alarmeren van (onderdelen van) het SIS.

11

3. Nafase
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Stroomschema en taakbeschrijving
Acute fase
(schema p.7)

Teamleider BO SIS

Voortgang of
eindreportage

AC-BZ (regio)

Teamleider pre nafase

Opdracht
preparatie nafase

Inzetplan

Projectleider nafase

Monitoren
voortgang

Beëindigen
opdracht

(Eind)rapportage

Overdrachtsdossier

Concept plan van
aanpak nafase
Besluitvorming
ROT-RBT

Overdrachtsdossier

Plan van aanpak
nafase

Deelplan
communicatie
Deelplan
hulpverlening
Deelplan
financiën

Stroomschema is gebaseerd op ‘Uitwerking slachtofferinformatiesystematiek’, ‘GROOTER,
proces- en productbeschrijvingen’ en ‘GROOTER, 1e plan van aanpak nafase gemeente X’

Regio
AC-Bz

Toelichting

Start
Preparatie
Nafase

De AC-BZ formuleert de inzetopdracht voor de teamleider preparatie nafase aan de hand
van het format (GROOTER).
Bij het uitzetten van de inzetopdracht zorgt de AC-BZ ook voor:
• De reeds aanwezige informatie over dodelijke en zwaargewonde slachtoffers
en hun verwanten (SIS).
• De eventueel reeds aanwezige overzicht van zelfredzamen.

Overdrachtsdossier

• De AC-BZ ontvangt van de teamleider backoffice de eindrapportage inclusief de lijsten
(zonder medische gegevens).
• De AC- BZ zorgt dat de lijsten onderdeel uitmaken van het overdrachtsdossier
voor de nafase.

Algemeen nafase c.q. herstelzorg
Bevolkingszorg heeft de regie over de nafase/herstelzorg (hierna nafase). De nafase
wordt al voorbereid in de acute fase (proces ’preparatie nafase’). De nafase is geen
onderdeel van de projectopdracht van SIS. Vanwege het grote aantal vragen vanuit de
regio’s gaat deze handreiking kort in op de nafase, maar verwijst daarbij nadrukkelijk
naar ‘Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij’, waarin de visie is neergelegd
dat ‘de overheid zich tijdens en na een crisis vooral richt op de zorg aan verminderd
zelfredzamen’ en dat ‘de overheid de zelfredzaamheid van de samenleving stimuleert
en faciliteert zonder de verantwoordelijkheid over te nemen’6. Ook de producten van
GROOTER geven helder inzicht over de (preparatie van) de nafase.
SIS en nafase
Het proces preparatie nafase bereidt in opdracht van de AC-BZ de nafase voor.
Via de AC-BZ ontvangt de teamleider preparatie nafase de gegevens van het SIS
(indien mogelijk al tijdens de acute fase). Deze gegevens zijn onderdeel van
het overdrachtsdossier.
Binnen het plan van aanpak nafase kan gekozen worden om getroffenen verder te
stimuleren om zichzelf te registreren, indien zij herstelzorg van de overheid nodig
hebben. Deze keuze heeft in ieder geval invloed op de uitvoering van de volgende
nafaseprocessen:
• communicatie getroffenen, interne, externe en media communicatie;
• hulpverlening getroffenen en verwanten;
• schadeafhandeling, en;
• rouwverwerking en herdenking.
Binnen de nafase valt ook de administratieve afhandeling van een incident. Zoals op
pagina 8 van deze handreiking is aangegeven zal ook de factuur worden overgedragen
door de AC-BZ.
Nafase en SVIS
De systematiek SIS wordt ondersteund door het systeem SVIS. Ten behoeve van de
nafase ontvangt de gemeente een export van het systeem waarmee de backoffice van
het SIS werkt. De database kan ingelezen worden in een eigen systeem.

6

Pagina 27, rapport ‘Bevolkingszorg op Orde, de vrijblijvendheid voorbij’, Veiligheidsberaad juli 2012
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4. Koude Organisatie SIS
Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier de beheersorganisatie op landelijk niveau is
ingericht en wat er regionaal moet worden georganiseerd om een werkende beheersorganisatie SIS te realiseren. Daarnaast wordt in paragraaf twee een kwaliteitscyclus
beschreven met als doel de slachtofferinformatiesystematiek continu te optimaliseren.

Landelijke en regionale beheersorganisatie SIS
Landelijke
beheersorganisatie

Toelichting

Inrichting

In de beheersorganisatie van de landelijke front- en backoffice zit
een vertegenwoordiger van:
• de front- en backoffice
• de beheersorganisatie van het digitale systeem (SVIS)
• van het LOCB/LOCGS (deelname vanuit drie verschillende
veiligheidsregio’s)
• de GHOR
• de politie/LFTO
• het veiligheidsberaad/IFV

Doel

De beheersorganisatie is belast met het beheren en doorontwikkelen van SIS.
Dat wil zeggen:
• beheren en actualiseren landelijke procesbeschrijvingen en taakkaarten SIS;
• beheren en doorontwikkelen van het SVIS;
• inventariseren van de landelijke en regionale opleiding en oefenbehoefte;
• opstellen en uitvoeren van meerjarig opleiding en oefenplan SIS;
• organiseren van landelijke kennis en netwerkbijeenkomsten SIS;
• financieel beheer;
• etc.

Opdrachtgever

Landelijk overleg coördinerend gemeentesecretarissen (LOCGS)

Regionale
beheersorganisatie

Toelichting

Inrichting

Elke regio wijst een coordinator SIS aan.

Doel

De regionale coordinator SIS fungeert in en namens de veiligheidsregio als multidisciplinair
‘knooppunt’ voor multidisciplinaire en monodisciplinaire SIS-aangelegenheden.
Dat wil zeggen dat de coordinator:
• f ungeert als schakel tussen de landelijke beheersorganisatie en de veiligheidsregio;
• i nventariseert de opleiding,- training en oefenbehoefte binnen de veiligheids-regio
en geeft deze door aan de landelijke beheersorganisatie;
•d
 raagt er zorg voor dat het landelijke opleiding- en oefenplan regionaal wordt
geimplementeerd en uitgevoerd;
•d
 raagt er zorg voor dat wijzigingen in de planvorming SIS regionaal wordt geactualiseerd
en geimplementeerd;
•d
 raagt er zorg voor dat verbeteracties vanuit de landelijke beheersorganisatie regionaal
worden uitgezet en gemonitord;
• s ignaleert regionale knelpunten m.b.t. SIS en geeft deze door aan de landelijke beheersorganisatie;
• f ungeert als aanspreekpunt voor de teamleider Backoffice bij evaluaties van oefeningen
en incidenten;

Opdrachtgever

Conform regionale structuur.

Kwaliteitscyclus SIS
In deze paragraaf wordt een proces beschreven op welke manier de SIS door evaluatiepunten uit oefeningen en daadwerkelijke incidenten continu kan worden verbeterd.

Kwaliteitscyclus

Toelichting

Plan

• Een beschrijving van de ‘warme’ organisatie voor de SIS zoals beschreven in hoofdstuk 2
van deze handreiking;
• alle ‘warme’ functionarissen beschikken over een taakkaart met een concrete uitwerking
van de taken voor SIS; voor het opleiden en oefenen wordt er door de landelijke beheersorganisatie een meerjarenplan opleiding en oefenplan SIS opgesteld;
• de aanbevelingen uit de evaluaties van oefeningen en incidenten worden geimplementeerd in de landelijke en regionale plannen.
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Do

Opleiden en trainen
• Voorafgaand aan de inwerkingtreding van SIS vindt er een landelijke bijeenkomst plaats
voor functionarissen van de veiligheidsregio waarin de taakstelling SIS wordt toegelicht.
Vervolgens vindt deze opleiding cq. bijscholing jaarlijks plaats;
• in de landelijke opleiding en training voor ACBZ en OVDBZ wordt de taakstelling over SIS
meegenomen;
• het lesmateriaal voor de opleiding en training wordt aan de coördinator SIS van de regio’s
ter beschikking gesteld zodat de regio’s, indien gewenst, de regionale SIS-functionarissen
kunnen bijpraten over de werkwijze SIS.
Oefenen
• Vier à vijf maal7 per jaar worden de front- en backoffice geoefend in een multidisciplinaire
oefening waarbij één (maar bij voorkeur) meerdere veiligheidsregio’s zijn betrokken;
• halverwege het jaar wordt op initiaitef van de landelijke beheersorganisatie contact
gezocht met de regionale coordinator SIS om de opleiding en oefenbehoefte m.b.t. SIS
voor het volgende jaar te inventariseren;
• op basis van deze landelijke inventarisatie maakt de landelijke beheersorganisatie een
planning O&O m.b.t. SIS en bespreekt deze in het Landelijk overleg coordinatoren bevolkingszorg en legt de planning ter vaststelling voor aan het Landelijk overleg coordinerend
gemeentesecretarissen. De vastgestelde planning wordt vervolgens geimplementeerd in
het O&O-jaarplan van de regio.

Check

• Elke oefening en incident waarin SIS is beoefend/ingezet wordt op initiatief van de teamleider backoffice geevalueerd. De teamleider backoffice vertegenwoordigt in het evaluatietraject de front- en backoffice. De regionaal coordinator SIS fungeert als schakel tussen de
veiligheidsregio en de teamleider SIS. De wijze waarop de evaluatie plaatsvindt wordt in
overleg tussen de veiligheidsregio en de teamleider bepaalt.

Act

• De aanbevelingen uit de evaluatie die betrekking hebben op de inrichting en werking van
SIS worden door de veiligheidsregio ter implementatie aangeboden aan (de voorzitter)
van het Landelijk Overleg van Coordinerend gemeentesecretarissen (LOCGS). Afhankelijk
van de impact van de aanbevelingen zendt het LOCGS de aanbevelingen ter implementatie door aan de beheersorganisatie of legt de aanbevelingen ter bespreking voor in het
LOCGS. Dit laatste is het geval indien de aanbevelingen consequenties hebben voor de
aansluiting op de regio’s en/of de basiswerkwijze en uitgangspunten voor SIS;
• communicatie over de geimplementeerde aanbevelingen aan de functionarissen van de
regio’s vindt plaats door middel van de jaarlijkse landelijke opleiding en oefenmomenten.
• daarnaast kan er op verzoek een kennisdag worden georganiseerd.

Op te lossen vraagstukken voor de regio
Als het gaat om de regionale beheersorganisatie ligt er een vraagstuk voor de regio:
Elke regio wijst een coördinator SIS aan.

Toelichting: de frequentie van oefenen moet nog worden afgestemd met de organisatie
die de hofleverancier wordt van de backoffice.

7
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5. Implementatiefase
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Dit hoofdstuk beschrijft de implementatiefase voor SIS. Het laat zien welke besluiten
er regionaal moeten worden gemaakt. Daarnaast geeft het te nemen stappen op het
gebied van planvorming, communicatie, beheer en OTO weer.

Stroomschema implementatie SIS binnen de eigen Veiligheidsregio
Mogelijke tijdlijn
Handreiking
SIS

September 2013

Start proces
regio

Rapport bevolkingszorg op orde

Analyse: wat
betekent het voor
regio: wat gaan wij
aanpassen

Voorbespreken met
CRIB en Adviseur
Crisisbeheersing

GHOR (regio)
Afstemming
andere
kolommen

Handreiking afspraken
openbaar bestuur en
ziekenhuizen

Politie (regio)

Te nemen beslissingen

Mogelijk te nemen beslissingen

Besluit aanpassing/restant
proces slachtofferregistratie

Besluit over eventuele
bestaande convenanten

Besluit over regiobijdrage
(financiëring)

Besluit
Bestuur of
overleg GS

Besluit om systeem SVIS ook
te gebruiken voor nafase

December 2013

Besluit over mandatering
AC en OvD

Besluit over faciliteren
zelfredzaamheid

Besluit over het beleggen
van de taken

Besluit over aansluiting
Nafase
Overleg CGS
implementatie

Planvorming

Afbouw

Beheer

OTO

Aanpassing
regionaal
crisisplan

Informatie alle
leden van
crisisorganisatie

Aanwijzen
aanspreekpunt
regio - SIS

OTO AC en OvD
(via regionaal
OTO-beleid)

Aanpassing
gemeentelijke
plannen

Dankbrief CRIB
medewerkers

Aanpassen/
opstellen
taakkaarten

Informatie evt.
afbouw
piketvergoedong

Kennisoverdracht
via regionaal
OTO alle
medewerkers

April 2014

SIS wordt onderdeel van
reguliere P.D.A.C cyclus

Rapportage aan bestuur/
GS afronding opdracht

GHOR NL
Nationale
politie

Gelopen
proces

Toelichting

Besluitvorming
Veiligheidsberaad

Het VB heeft SIS besproken op 15 november 2011, 25 mei 2012 en 23 mei 2012.
Het VB heeft op 23 november 2012 een besluit genomen over de landelijke implementatie
van SIS. De Voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben daarbij gezamenlijk besloten om
over te gaan naar de nieuwe systematiek.
In de tussenliggende periode hebben de Voorzitters van de Veiligheidsregio de gelegenheid
gehad om deze besluitvorming voor te bereiden met het Algemeen Bestuur van hun regio.
Hieronder een overzicht van welke stappen er wellicht nog genomen moeten worden.

Regio Coördinerend

Toelichting

gemeentesecretaris/coördinator
bevolkingszorg

Start SIS

Maakt een analyse wat SIS betekent voor de regio
Maakt voorstel te nemen besluiten met oplossingsrichtingen
Maakt overzicht bespaarde kosten en te maken kosten

Afstemming en
communicatie

Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenten binnen de regio.
Dit zou als volgt vorm kunnen krijgen (afhankelijk van regio):
• Bespreking met adviseurs crisisbeheersing
• Bespreking met vertegenwoordiging CRIB (regionale pool)
• Bespreking met gemeentesecretarissen (of kerngroep gemeentesecretarissen)
• Afstemming met andere kolommen (bijvoorbeeld binnen multiplanvorming of
veiligheidsdirectie)
• De andere kolommen worden ook gevoed uit hun landelijke gremia
Het voorstel wordt nav deze afstemming aangepast

Besluit

Het voorstel wordt ter besluitvorming bij het juiste regionale gremium voorgelegd
Er wordt besloten over:
• Aanpassing registratieproces
• Regionale bijdrage aan SIS (bepalen uit welk budget SIS gefinancierd wordt)
• Bevoegdheden van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg of Officier van Dienst
Bevolkingszorg in de warme fase
• Beleggen van SIS-taken bij regionale functionarissen
• Inrichting van een (regionale) pool van gemeentelijke liaisons
• Inrichting van een pool van GHOR liaisons (GHOR Nederland heeft dit ook
gecommuniceerd)
• Het verlenen van de opdracht aan de CGS om verdere implementatie te begeleiden
Er kan besloten worden over:
• Het al dan niet opzeggen van bestaande convenanten
• Het aanpassen van andere processen (in samenhang met de visie op bevolkingszorg
in rapport Bruinooge)8
• Op welke wijze zelfredzaamheid van getroffenen wordt gefaciliteerd op bijvoorbeeld
de opvanglocatie of d.m.v. zelfregistratie.
8

Dit komt ook eerder in deze handreiking ter sprake
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Uitvoeren
implementatieopdracht

De CGS/CB voert (laat uitvoeren) de implementatieopdracht uit.
Daarbij kan hij denken aan de volgende gebieden:
• Aanpassing bestaande planvorming9
- Benoemen en beleggen van overgebleven taken en rollen
- Het verlenen van mandaat om SIS te starten
- Het opstellen van taakkaarten (conform GROOT en GROOTER)
• Afbouw huidige organisatie en opbouw restorganisatie
- Communicatie richting betrokken medewerkers
- Dankbrief medewerkers die geen onderdeel van de crisisorganisatie uitmaken
(inclusief informatie over afbouw van de eventuele piketregeling)
•Aanwijzen liaisons
- Beleggen van het beheer (het aanspreekpunt tussen regio en SIS)
- Afspraken maken over software aansluiting
• Aanpassing OTO-programma
- Meenemen van SIS in regionale opleiding, trainingen en oefeningen
- Het opleiden van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg,
Officier van Dienst Bevolkingszorg10 en andere functionarissen met SIS-taken.

Monitoren
opdracht

De CGS ontvangt regelmatig een terugkoppeling over de voortgang

Beëindigen
opdracht

De CGS verzorgt een terugkoppeling aan zijn opdrachtgevers
De CGS laat de landelijke beheerder van SIS weten dat implementatie is afgerond.

Opnemen
in regulier
proces

SIS wordt onderdeel van de reguliere P-D-C-A cyclus van de regio.
De regionale contactpersoon van SIS zorgt voor eventuele terugkoppeling
aan de landelijke beheerder11

Te nemen besluiten voor de regio
Het voorstel wordt ter besluitvorming bij het juiste regionale gremium voorgelegd.
Er wordt besloten over:
• Aanpassing registratieproces
• Regionale bijdrage aan SIS (bepalen uit welk budget SIS gefinancierd wordt)
•B
 evoegdheden van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg
of Officier van Dienst Bevolkingszorg in de warme fase
• Beleggen van SIS-taken bij regionale functionarissen
• Inrichting van een (regionale) pool van gemeentelijke liaisons
•Inrichting van een pool van GHOR liaisons
(GHOR Nederland heeft dit ook gecommuniceerd)
• Het verlenen van de opdracht aan de CGS om verdere implementatie te begeleiden
Er kan besloten worden over:
• Het al dan niet opzeggen van bestaande convenanten
•H
 et aanpassen van andere processen
(in samenhang met de visie op bevolkingszorg in rapport Bruinooge)12
• Op welke wijze zelfredzaamheid van getroffenen wordt gefaciliteerd
op bijvoorbeeld de opvanglocatie of d.m.v. zelfregistratie.
Zie hoofdstuk warme fase van deze handreiking
Het landelijk project brengt SIS onder de aandacht van landelijke opleidingen.
11
Zie hoofdstuk koude fase van deze handreiking
12
Dit komt ook eerder in deze handreiking ter sprake
9

10
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6. Tot slot
Een goede aansluiting vanuit SIS op de regio en andersom is essentieel.
De coördinerend gemeentesecretarissen is verzocht om de coördinator bevolkingszorg
expliciet de opdracht te geven het SIS te implementeren in de regio. Vanuit het project
is voor iedere veiligheidsregio een accounthouder aangesteld. Deze accounthouder is
bedoeld om actief informatie te verstrekken over SIS en de voortgang die wordt geboekt
en de coördinator bevolkingszorg daarmee in staat te stellen SIS goed te kunnen
implementeren in de betreffende regio.
Deze handreiking is opgesteld met als doel de regio’s op weg te helpen met de implementatie van de slachtofferinformatiesystematiek. Deze handreiking gaat samen met
een implementatieplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dat als voorbeeld kan
dienen. Op het moment dat er meer duidelijkheid is over welke partijen uitvoering
zullen gaan geven aan de Front- en Backoffice zal deze handreiking nog verder
worden aangescherpt.

SIS-deelprojectgroep handreiking
Sandra van der Burg | Irene Mokkink | Marten van Delden | Fanny de Swarte
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Bijlage 1

Checklist ‘Regionaal te organiseren’
In de voorgaande hoofdstukken zijn handvatten gegeven wat nog regionaal
georganiseerd kan worden. Hieronder is dat allemaal bij elkaar gebracht.
Warme fase
1.	De processen die samenhang hebben met het SIS moeten goed zijn voorbereid
op de samenwerking. Dit houdt in:
• 	taken beleggen (bijvoorbeeld in het crisisplan of deelplan);
i. Algemeen Commandant Bevolkingszorg
ii. Officier van Dienst Bevolkingszorg
iii. HTO-I/Medewerker SIS
• rollen benoemen (bijvoorbeeld in het crisisplan of deelplan);
• trainen en oefenen van de functionarissen die te maken hebben met het SIS.
2. Het opdrachtgeverschap moet worden belegd. Dit is inclusief:
• het toewijzen van de taakkaart aan één of meerdere functionarissen/rollen;
• het beslissen welke functionaris SIS mag opstarten (bijv. AC-Bz of OvDBz);
• het werken met landelijke formats van GROOT/GROOTER (bv. de inzetopdracht);
•	het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen die het opdrachtgeverschap
kunnen vervullen.
3.	De regio’s dragen gezamenlijk zorg voor één liaison vanuit bevolkingszorg
en één liaison vanuit de GHOR die:
• voldoet aan het kwalificatieprofiel;
• is opgeleid, getraind en geoefend voor de taakkaart ‘liaison SIS’;
•	bereid en in de gelegenheid is om aan te sluiten bij de backoffice
(centrale plaats in Nederland).
4. D
 e regio zorgt ervoor dat de meldkamer beschikt over werkafspraken over
het alarmeren van (onderdelen van) het SIS.
Koude fase
5. Elke regio wijst een coördinator SIS aan voor de koude fase.
Implementatiefase
6. De regionale implementatie van SIS vraagt om het nemen en het uitvoeren
van de volgende besluiten. Er wordt besloten over:
• Aanpassing registratieproces
• Regionale bijdrage aan SIS (bepalen uit welk budget SIS gefinancierd wordt)
•	Bevoegdheden van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg
of Officier van Dienst Bevolkingszorg in de warme fase
• Beleggen van SIS-taken bij regionale functionarissen
• Inrichting van een (regionale) pool van gemeentelijke liaisons
•	Inrichting van een pool van GHOR liaisons
(GHOR Nederland heeft dit ook gecommuniceerd)
• Het verlenen van de opdracht aan de CGS om verdere implementatie te begeleiden
Er kan besloten worden over:
• Het al dan niet opzeggen van bestaande convenanten
•	Het aanpassen van andere processen (in samenhang met de visie op bevolkingszorg
in rapport Bruinooge)13
•	Op welke wijze zelfredzaamheid van getroffenen wordt gefaciliteerd
op bijvoorbeeld de opvanglocatie of dmv. zelfregistratie.
13

Dit komt ook eerder in deze handreiking ter sprake
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Bijlage 2

Taakkaarten SIS

		

Versie 1.0, december 2013
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Inleiding
1. Naam en doel van het proces
Voorlopig wordt het proces SIS (Slachtofferinformatiesystematiek) genoemd. Het voorstel
is om er later Verwanteninformatie van te maken. Dit besluit moet dan door de stuurgroep
genomen worden.
Het doel van het proces is: verwanteninformatie m.b.v. registratie van slachtoffers. Bij de frontoffice SIS kunnen verwanten met een zoekvraag zich registreren. De frontoffice zit in Assen
(ANWB Alarmcentrale). De backoffice SIS brengt gegevens van niet-zelfredzame slachtoffers van
ziekenhuizen en mortuaria bijeen en matcht deze. De backoffice zit in Driebergen.
2. Raakvlakken tussen de processen
Raakvlak SIS met politieprocessen:
Het informeren van verwanten van dodelijke slachtoffers blijft de verantwoordelijkheid van de
politie. De regie ligt in het SIS (‘go - no go’). De landelijk liaison SIS politie houdt de Algemeen
Commandant Politiezorg op de hoogte hoever het is. De ACBz informeert het ROT. De backoffice SIS bepaalt wanneer informatie beschikbaar kan worden gesteld, in welke vorm, en wie (op
uitvoerend niveau) de verwanten informeert: frontoffice of backoffice.
Raakvlak SIS met GHOR-processen:
De GHOR verzamelt gegevens van ziekenhuizen en geeft deze door aan de landelijke liaison
GHOR in de backoffice SIS. De ACBz rapporteert het ROT over de voortgang van het proces SIS
en levert de definitieve lijst van slachtoffers op. De GHOR brengt in het ROT het slachtofferbeeld
in (niet individuele slachtoffers). De backoffice SIS bepaalt wanneer informatie beschikbaar kan
worden gesteld en in welke vorm.
3. Positie van proces SIS in de structuur

TO Communicatie

TO Publieke zorg

TO Evaluatie

TO Omgevingszorg

LC

LC

LC

LC

BMO
TO Ondersteuning

BO. RM.
PrNafa

TO Informatie

IC

IC

IC

BO. I M.

IC

SIS
Registratie

A&A

P&P

OP

P LB

BUZ

VMD

MB

RB

BB

Etc.

Het proces SIS vervangt het proces Registratie slachtoffers. Het komt dus op die plaats aan
de rechterkant van de structuur, bij de backoffice Informatiemanagement (moet worden
meegenomen bij herziening RRCP). Zie bovenstaande afbeelding. De aansturing van SIS
vindt plaats vanuit de taakorganisatie Informatie.

4. Rollen waarvoor taakkaart ontwikkeld wordt (en benamingen daarvan)
Er zijn nu mbt. SIS taakkaarten ontwikkeld voor :
1

• landelijk liaison SIS;
• medewerker SIS;
• regionaal coördinator SIS (koude functie).
NB. Mensen die vanuit een bepaalde kolom de rol van landelijk liaison SIS invullen,
worden aangeduid als landelijk liaison SIS Politie (et cetera).
Verder moeten er m.b.t. SIS ook taakkaarten worden ontwikkeld
(actiepunt voor kwartiermaker) voor:
• teamleider SIS;
• functies in frontoffice SIS;
• overige functies in backoffice SIS (naast de landelijk liaisons SIS).
Naar aanleiding van het besprokene moeten de volgende kwalificatieprofielen
(uit GROOT) worden aangepast (actiepunt voor beheerder):
• ACBz;
• OvD-Bz.
De volgende taakkaarten (uit GROOTER) moeten nader worden gecheckt/herschreven
(actiepunt voor beheerder):
• HTo Informatie.
De taakkaart voor teamleider backoffice Informatiemanagement (uit GROOTER) vervalt;
er is geen teamleider bij deze BO, het HTo Informatie stuurt hier aan. De rol van de teamleiders
ligt op de achterliggende procesniveaus: teamleider SIS en teamleider Registratie schade.
5. Waar zitten deze rollen in de structuur?

SIS
Medewerker SIS

BO.IM
HTO-I

Registratie schade

SIS
Teamleider SIS

FO. SIS
.............
.............

BO. SIS
- Landelijke liasions SIS
- .........................................
- .........................................

Etc.

Oranje = proces uitgevoerd door lokale/regionale uitvoeringsorganisatie
Grijs = proces deels uitbesteed aan landelijke uitvoeringsorganisatie (externe partij)
De regionaal coördinator SIS is een koude functie en zit dus niet in deze ‘warme’ structuur.

1

Dit omdat het nu gaat om de raakvlakken tussen SIS en de regio’s, in verband met de implementatie.
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6. Globale typering rollen
Landelijk liaison SIS
• Bevindt zich in de landelijke backoffice SIS op locatie (Driebergen)
• Vertegenwoordigt in de backoffice SIS de eigen kolom
• Er zijn landelijk liaisons SIS voor resp. bevolkingszorg, GHOR en politie
• De teamleider SIS is tevens landelijk liaison SIS Bevolkingszorg
• Per kolom komt er een landelijke pool voor landelijk liaisons SIS
Medewerker SIS
•W
 erkt in opdracht van ACBz (= eindverantwoordelijke) en HTo Informatie
(= procesverantwoordelijke / gedelegeerd opdrachtgever) als uitvoeringsverantwoordelijke,
op grond van de inzetopdracht
•O
 nderhoudt in beginsel het contact met de teamleider SIS en signaleert knelpunten via
HTo-I bij ACBz. (NB. De landelijk liaisons SIS GHOR en Politie onderhouden rechtstreeks
contact met hun actiecentra)
• Is bekend met de crisisorganisatie van de eigen regio en de structuur van SIS
•H
 aalt, indien nodig, uit de kolom Bevolkingszorg extra informatie
Regionaal coördinator SIS (koude functie)
• Is procesverantwoordelijke (vanuit de gemeente, voor multidisciplinaire doelgroep)
in de koude situatie
• Is in de regio de schakel tussen de veiligheidsregio en de landelijke beheersorganisatie SIS
•Z
 orgt ervoor dat mensen opgeleid/getraind/geoefend zijn, beheert het SIS regionaal
i.v.m. landelijke ontwikkelingen, et cetera
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Taakkaart Landelijk liaison SIS
Er zijn landelijk liaisons SIS voor resp. bevolkingszorg, GHOR en politie.
De teamleider SIS vervult tevens de rol van de landelijk liaison SIS Bevolkingszorg.

PROCES

SIS2

FUNCTIENAAM Landelijk liaison SIS
Alarmering door Teamleider SIS via een alarmeringsmiddel
Ontvangt
leiding van

Teamleider SIS3

Geeft leiding aan N.v.t.
Werkplek

Landelijke backoffice SIS <feitelijke locatie invullen>

Kerntaken

1. Via de medewerker SIS (indien aanwezig) of anders het actiecentrum van de eigen kolom
zorgen voor adequate en continue informatievoorziening tussen de landelijke backoffice
SIS en de regionale taakorganisatie Informatie, t.b.v. analyse en matching van gegevens
2. Opdrachten vanuit de backoffice SIS uitzetten binnen de eigen kolom, via de medewerker SIS
of het actiecentrum van de eigen kolom
3. Knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen de eigen kolom en de backoffice SIS
oplossen
4. V
 anuit de eigen expertise adviseren en informeren ten dienste van het proces
(ook pro-actief)

Checklist
start
activiteiten

• Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek
• Ga naar de landelijke backoffice SIS
• Neem contact op met de teamleider SIS:
- Bespreek het totaalbeeld en de verwachte informatiebehoefte
- Bespreek het plan van aanpak en de concrete taken en acties die daaruit voortvloeien

Checklist
uitvoering
activiteiten

• Leg contact met de medewerker SIS of het actiecentrum van de eigen kolom
• Breng in de backoffice SIS informatie en kennis in vanuit de eigen kolom
•B
 espreek met de medewerker SIS of het actiecentrum van de eigen kolom hoe
knelpunten in de informatiestroom kunnen worden opgelost
•M
 onitor de ontwikkeling in de backoffice SIS en geef zo nodig advies
(over hoe de processen van de eigen kolom het proces SIS kunnen ondersteunen)
• Informeer de teamleider SIS over de voortgang van de activiteiten

2

Advies: naam van het proces SIS later veranderen in: Verwanteninformatie.
NB. De landelijk liaison SIS Bevolkingszorg vervult tevens de rol van teamleider SIS
en deze ontvangt leiding van het HTo Informatie.

3 
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Checklist
beëindiging
activiteiten

• Schaal pas af na opdracht van de teamleider SIS
• Informeer de medewerker SIS of het actiecentrum van de eigen kolom over de afschaling
van de eigen werkzaamheden
•D
 raag zo nodig bij aan de overdracht aan de medewerker SIS of het actiecentrum
van de eigen kolom, ten behoeve van de nafase
• Draag zo nodig bij aan de evaluatie/eindrapportage van de uitvoering van het proces

Benodigde
informatie
(input)

• Totaalbeeld
• Plan van aanpak
• Gegevens over betrokkenen (van medewerker SIS of actiecentrum van de eigen kolom)
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie

Resultaat
(output)

• Advies
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie
• Logboek

Bevoegdheden

N.v.t.

Hulpmiddelen

• Taakkaarten/werkinstructie
• Evt. format voor logboek of informatie-uitwisseling
• Telefoonlijsten
• Voor landelijk liaison SIS GHOR: Modelconvenant met ziekenhuizen
• (Mobiel) internet met toegang tot (beveiligde) e-mail en zo mogelijk LCMS
• (Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM)
• E-mailaccounts
• Kantoor- en werkplekfaciliteiten

Neemt deel
aan overleg

• Overleg backoffice SIS

Werkt samen
met / heeft
contact met

• Teamleider SIS
• Coördinatoren (voor de verschillende processtappen) binnen de backoffice SIS
• Algemeen Commandant Bevolkingszorg
• Medewerker SIS of actiecentrum van de eigen kolom
• Collega-liaisons
• Evt. overige betrokkenen

Bereikbaarheid
partners /
externen

<lokaal en/of regionaal invullen>
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Taakkaart Medewerker SIS
PROCES

SIS4

FUNCTIENAAM Medewerker SIS
Alarmering door HTo Informatie via een alarmeringsmiddel
Ontvangt
leiding van

ACBz via HTo Informatie

Geeft leiding aan N.v.t.
Werkplek

<lokaal of regionaal invullen>

Kerntaken

1. Zorgen voor uitvoering van de inzetopdracht voor SIS en zo nodig signaleren van
knelpunten hierbij, via HTo-I bij ACBz
2. Zorgen voor adequate en continue informatievoorziening tussen de regionale taakorganisatie Informatie en de teamleider SIS, t.b.v. analyse en matching van gegevens

Checklist
start
activiteiten

• Bevestig het alarm / je opkomst en start eigen logboek
• Vermeld je contactgegevens in LCMS
•G
 a na welke processen in de kolom Bevolkingszorg zijn opgestart en welke informatie mogelijk
beschikbaar komt
•D
 raag zorg voor het informeren van de taakorganisatie Communicatie over het opstarten van
SIS en een mogelijk verwanteninformatienummer/website

Checklist
uitvoering
activiteiten

•O
 verleg met de teamleider SIS over de samenwerking tijdens de inzet van SIS,
incl. wanneer en hoe contact wordt onderhouden
•L
 ever - indien bekend - op verzoek van de teamleider SIS (extra) gegevens aan
over de betrokken(n):
- Achternaam en voornaam
- Geboortedatum
- Geslacht
- Burgerservicenummer
- Nationaliteit
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gemelde verblijfsgegevens
- Toestemming voor gebruik van de gegevens voor de doeleinden / door de betrokken partijen
- Evt. fysieke kenmerken, als andere gegevens niet beschikbaar zijn
Bij de gegevensverstrekking geldt:
- Via standaardformat met (beveiligde) e-mail
- Binnen 90 minuten
- Update minimaal elk uur (‘info hebben = info delen’)
Het gaat mogelijk om gegevens over betrokkenen die geregistreerd staan bij private organisaties zoals scholen, reisorganisaties, busmaatschappijen, ambassades/ministeries, etc.
•S
 ignaleer op grond van de voortgangsrapportage van de teamleider SIS of er in de overige
processen van Bevolkingszorg voldoende aandacht is voor zelfredzaamheid
•D
 raag op verzoek van de teamleider SIS zorg voor het oplossen van knelpunten in de kolom
Bevolkingszorg / binnen het eigen netwerk
•D
 raag zorg voor een actueel beeld in LCMS van de uitvoering van het proces SIS,
in het tabblad Bevolkingszorg
4

Advies: naam van het proces SIS later veranderen in: Verwanteninformatie.
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Checklist
beëindiging
activiteiten

• Schaal pas af na afstemming met het HTo Informatie en de teamleider SIS
• Meld je af in LCMS
• Waarborg dat alle informatie in LCMS is geborgd t.b.v. de overdracht aan de nafase
• Draag zo nodig bij aan de overdracht aan de ACBz in het ROT ten behoeve van de nafase
• Draag zo nodig bij aan de evaluatie/eindrapportage van de uitvoering van het proces

Benodigde
informatie
(input)

• Totaalbeeld
• Plan van aanpak
• Gegevens over betrokkenen (vanuit derden)
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie

Resultaat
(output)

• Gegevens over betrokkenen (naar teamleider SIS)
• Voortgangs- en afwijkingsinformatie
• Logboek

Bevoegdheden

N.v.t.

Hulpmiddelen

• Taakkaarten/werkinstructie
• Evt. format voor logboek of informatie-uitwisseling
• Telefoonlijsten
• (Mobiel) internet met toegang tot (beveiligde) e-mail en zo mogelijk LCMS
• Mobiele) ICT en communicatiemiddelen (GSM)
• E-mailaccounts
• Kantoor- en werkplekfaciliteiten

Neemt deel
aan overleg

• Taakorganisatie Informatie

Werkt samen
met / heeft
contact met

• HTo Informatie

Bereikbaarheid
partners/
externen

<lokaal en/of regionaal invullen>

• Teamleider SIS
• Medewerkers gemeenten
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Taakkaart Regionaal coördinator SIS (koude functie)
FUNCTIENAAM Regionaal coördinator SIS
Kerntaken

1. In en namens de veiligheidsregio fungeren als multidisciplinair ‘knooppunt’ voor
multidisciplinaire en monodisciplinaire SIS-aangelegenheden
2. Fungeren als schakel tussen de landelijke beheersorganisatie SIS en de veiligheidsregio
3. Fungeren als aanspreekpunt voor de teamleider SIS bij evaluaties van oefeningen en
incidenten t.b.v. de kwaliteitscyclus SIS

Checklist
activiteiten

• Inventariseer de opleidings-, trainings- en oefenbehoefte binnen de veiligheidsregio en
zorg voor een regionaal OTO4-plan, gekoppeld aan het landelijke OTO5-plan
60(van de landelijke beheersorganisatie SIS)
• Draag er zorg voor dat het regionale OTO-plan wordt geïmplementeerd en uitgevoerd
• Houd contact met de landelijke beheersorganisatie SIS over ontwikkeling en uitvoering
van de slachtofferinformatiesystematiek en het landelijke OTO-plan
• Draag er zorg voor dat verbeteracties n.a.v. incidenten en oefeningen regionaal worden
uitgevoerd
• Draag zorg voor afstemming tussen de (multidisciplinaire) regionale en de landelijke evaluatie
van het proces SIS bij oefeningen en incidenten

Bevoegdheden

Heeft de bevoegdheid om binnen zijn taakbeschrijving de benodigde opdrachten te geven en
activiteiten uit te laten voeren

Neemt deel
aan overleg

•L
 andelijk overleg van regionaal coördinatoren SIS met beheersorganisatie SIS

Heeft
daarnaast
contact met

•E
 vt. overige betrokkenen

Bereikbaarheid
partners/
externen

<lokaal en/of regionaal invullen>

•E
 vt. regionaal overleg met de ‘pool’ van medewerkers SIS

5

OTO = opleiden, trainen, oefenen
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Taakkaart Hoofd taakorganisatie Informatie
Cursieve tekst = wijzigingen in taakkaart.

PROCES

Informatiemanagement

FUNCTIENAAM Hoofd taakorganisatie Informatie
Alarmering door Gemeenschappelijke meldkamer via bijvoorbeeld Communicator
<lokaal en/of regionaal invullen>

Ontvangt
leiding van

Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz)

Geeft leiding aan • Informatiecoördinatoren
• Teamleider SIS (landelijke functionaris)
• Medewerker SIS
• Teamleider Afhandeling schade
• Eventuele andere medewerkers van de taakorganisatie

Werkplek

Team Bevolkingszorg (ook wel HTo-overleg genoemd), bestaande uit de hoofden
van de taakorganisaties onder voorzitterschap van de AC Bevolkingszorg

Kerntaken

1.Inrichten van de taakorganisatie Informatie
• B
 epalen (afhankelijk van de aard en omvang van het incident) of de backoffice
wordt ingezet en hoeveel informatiecoördinatoren waar worden ingezet.
• Alarmeren van bovengenoemden en toewijzen van taken
• E
 rop toezien dat gedurende het incident de teams binnen het proces op een
juiste wijze worden samengesteld en bezet
• Z
 orgen dat de nodige aanvullende faciliteiten geregeld worden om een
goed functioneren van de taakorganisatie mogelijk te maken
• Z
 orgen dat de relevante regels, plannen en procedures gehanteerd worden
door de teams
2. Leiding geven aan de informatiecoördinatoren
•L
 eiding geven aan de informatiecoördinatoren: hen faciliteren om de gewenste producten
te kunnen leveren, met hen afstemmen en prioriteit van de uitgezette acties bepalen
- Analyseren van de situatie:
- Analyseren en beoordelen van de actuele situatie
- Anticiperen op ontwikkelingen (scenariodenken)
• Interpreteren, delegeren en controleren:
- Vertalen van tactische kaders en opdrachten in concrete taken en acties
en deze uitzetten binnen de teams
- Controleren van de voortgang en waar nodig bijsturen- Op operationeel niveau
de afstemming bewaken met de overige processen en partners
- Realiseren van de operationele prestaties van de teams
• Zorg dragen voor de debriefing van de teamleiders binnen het proces
•Z
 org dragen (indien hier door een van de teamleiders om wordt verzocht)
voor de nazorg van de medewerkers binnen de taakorganisatie
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Kerntaken
(vervolg)

3. Leiding geven aan de functionarissen in de backoffice Informatiemanagement
•L
 eiding geven aan de functionarissen in de backoffice Informatiemanagement:
hen faciliteren om de gewenste producten te kunnen leveren, met hen afstemmen
en prioriteit van de uitgezette acties bepalen
• Formuleren van de inzetopdracht voor de teamleiders binnen de backoffice
• Informatiemanagement, op basis van het inzetverzoek van de ACBZ / OvD-Bz
• Procesverantwoordelijke / gedelegeerd opdrachtgever zijn voor het proces SIS
• Zorg dragen voor de debriefing van de teamleiders binnen het proces
•Z
 org dragen (indien hier door een van de teamleiders om wordt verzocht) voor
de nazorg van de medewerkers binnen de taakorganisatie
4. Adviseren, informeren en rapporteren
• Actief informatie halen en brengen
• Informeren van de informatiecoördinatoren en de functionarissen binnen de backoffice
Informatiemanagement en zorgen voor een gezamenlijk beeld binnen het proces
• Rapporteren, informeren en adviseren aan:
- de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, via de leidinggevende van het team Bevolkingszorg
- andere hoofden binnen het team Bevolkingszorg
- andere hoofden binnen stafsecties van hulpdiensten
- andere relevante samenwerkingspartners op operationeel niveau
• Regelen van het bijhouden van logboek/verslaglegging binnen de teams
•E
 valueren van het optreden en zorgen voor de opstelling van de eindrapportage
over / evaluatie van het proces

Checklist start
activiteiten

• Neem contact op met de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en meld beschikbaarheid
•M
 aak op basis van het inzetverzoek de inzetopdracht en bepaal de noodzakelijke inzet van
mensen en middelen
• Zorg dat een logboek wordt opgestart
•N
 eem (afhankelijk van de benodigde processen) contact op met de teamleiders en
medewerkers binnen de backoffice Informatiemanagement en de benodigde informatiecoördinatoren en bespreek de inzetopdracht
• Start LCMS en raadpleeg beschikbare informatie:
- Vorm jezelf een beeld van aard en omvang van het incident
- Stel in overleg met de AC Bevolkingszorg en de backoffice Informatiemanagement binnen
het proces Informatiemanagement prioriteiten vast
- Neem contact op met de backoffice Informatiemanagement en de informatiecoördinatoren,
verzoek om beschikbare informatie en bepaal een eerste moment van terugkoppeling

Checklist
uitvoering
activiteiten

•O
 ntvang of win monodisciplinaire en multidisciplinaire informatie in,
vanuit Bevolkingszorg en ROT en breng dat samen
•L
 icht de informatie toe
•B
 epaal voor wie de informatie relevant/noodzakelijk is
•B
 epaal in welke vorm de informatie wordt aangeboden
•V
 alideer de informatie
•D
 eel de informatie / stel de informatie beschikbaar

Checklist
beëindiging
activiteiten

•S
 chaal pas af na afst emming met de AC Bevolkingszorg
•W
 aarborg dat alle beschikbare informatie in LCMS gelogd is
•D
 raag zorg voor debriefing van de teamleden
•M
 aak een inschatting van de behoefte aan nazorg bij de collega’s en regel dit zo nodig
•D
 raag zo nodig bij aan de evaluatie van het proces
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Benodigde
informatie
(input)

•T
 otaalbeeld

Resultaat
(output)

•H
 et delen van beschikbare informatie met partners in de crisisbeheersing

•R
 OT-beeld en de informatie uit de processen Bevolkingszorg
•V
 oortgangs- en afwijkingsinformatie

•A
 anvraag extra mensen en middelen
•V
 oortgangs- en afwijkingsinformatie
•L
 ogboek
•E
 vt. bijdrage aan overdracht voor de nafase
•E
 vt. evaluatierapport

Bevoegdheden

Maakt gebruik van LCMS en heeft mandaat voor gebruik van gemeentelijke applicaties

Hulpmiddelen

•L
 CMS
•D
 raaiboek/deelplan
•T
 aakkaarten
•B
 ereikbaarheidslijsten medewerkers en externe partners / netwerkkaarten / telefoonlijsten
• ICT en communicatiemiddelen
•E
 -mailaccounts
•K
 antoor- en werkplekfaciliteiten
<lokaal en/of regionaal invullen>

Neemt deel
aan overleg

Overleg van het team Bevolkingszorg (de hoofden van de diverse taakorganisaties,

Werkt samen
met / heeft
contact met

•W
 erkt samen met de AC Bevolkingszorg en de hoofden van de overige taakorganisaties

Bereikbaarheid
partners/
externen

<lokaal en/of regionaal invullen>

onder voorzitterschap van de AC Bevolkingszorg)

•H
 eeft contact met de AC Bevolkingszorg (in het ROT) en teamleider SIS
(landelijke functionaris)
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Bijlage 3

Activatie Landelijke Voorziening SIS
Wie activeert SIS?
De algemeen commandant bevolkingszorg of (bij mandaat) de officier
van dienst bevolkingszorg kan SIS activeren.
Wanneer activeer je?
De volgende overwegingen kunnen meespelen bij het activeren van SIS:
Er is sprake van:
• Dodelijke en/of zwaargewonde slachtoffers;
• Grote behoefte aan verwanteninformatie;
• Niet routinematig incident;
• Grote maatschappelijke impact;
• Aantal betrokken partijen bij het informatieproces.
Hoe activeer je?
De algemeen commandant of de officier van dienst belt naar het Landelijke Operationeel
Coördinatie Centrum (het LOCC), die de bijstand voor de operationele kolommen regelt.

Het LOCC is 24 uur per dag te
bereiken op 0343 53 69 53.
Het LOCC zal bij het eerste telefonisch contact vragen naar informatie (omvang en aard)
over het incident, contactgegevens aanvrager, contactgegevens van de HTO-I en/of
contactgegevens medewerker SIS.
Het LOCC alarmeert de onderdelen van de landelijke voorziening SIS en geeft de contactgegevens
door aan de teamleider SIS, die de landelijke voorziening aanstuurt. Na activatie stapt het LOCC
uit als tussenpersoon tussen bevolkingszorg van de regio/gemeente en de teamleider SIS.
Hoe hou je contact met de landelijke voorziening SIS?
De teamleider SIS (tevens gemeentelijke liaison) neemt contact op met de contactpersoon
(HTO-I of medewerker SIS) van de regio om de inzetopdracht te bespreken en zijn contactgegevens te delen. Gedurende het incident onderhouden deze twee functionarissen direct
contact.
Welk nummer kunnen verwanten bellen?
De ANWB (frontoffice) opent voor verwanten het

verwantennummer 088 – 269 00 00.
Indien er meerdere incidenten tegelijkertijd zijn waar SIS voor wordt ingezet, zal de ANWB
voor het andere incident een ander nummer openstellen. Meer informatie over de frontoffice
is terug te vinden in bijlage 6.
Waar zit de landelijke voorziening?
De teamleider SIS en de backoffice zitten in Driebergen. Liaisons van de kolommen
en van de frontoffice schuiven aan. De frontoffice (ANWB alarmcentrale) zit in Assen.
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Bijlage 4

Voorbeeld implementatieplan
Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Implementatieplan Slachtofferinformatiesystematiek
Versie: 0.3 | Datum: 22 augustus 2013
Naam Opdrachtgever

Portefeuillehouder bevolkingszorg AB VRGZ,

		

burgemeester mw. L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

		

Datum:

Naam Opdrachtnemer

Coördinerend gemeentesecretaris, dhr. L.H. Derksen

		

Datum:

Naam Opsteller		

S.J. van Petten

		

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Ter advies aan		

Adviesraad adviseurs crisisbeheersing d.d. 5 september 2013

		

Regiegroep crisisbeheersing d.d. 13 augustus 2013

		

Directieteam Veiligheid d.d. 26 augustus 2013

Besluitvorming		

Overleg van gemeentesecretarissen Gelderland-Zuid

		

Datum:

Aanleiding
Bij veel grote incidenten in Nederland in de laatste tien jaar hebben we gezien dat het ons niet
lukt om snel na een ramp een goed overzicht te presenteren van de slachtoffers. Om die reden
is in het najaar van 2010 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie. Het Veiligheidsberaad heeft deze slachtofferinformatiesystematiek (SIS) in november 2011 vastgesteld en in november 2012 besloten om deze landelijk
te implementeren.
De komst van de slachtofferinformatiesystematiek vergt ook enige mate van voorbereiding
van de gemeenten en de Veiligheidsregio (m.n. GHOR). Zij moeten o.a. besluiten wat te doen
met overgebleven taken van het huidige (regionale) CRIB proces, hoe zij zelfredzaamheid gaan
faciliteren en op welke wijze de liaisons van gemeenten en GHOR in de landelijke backoffice
georganiseerd gaat worden. Dit onderliggende programma beschrijft het totaal aan activiteiten
dat moet worden uitgevoerd om als Gelderland-Zuid aan te sluiten bij de landelijke slachtofferinformatiesystematiek (SIS).
Achtergrond
Wat is SIS?
SIS staat voor Slachtofferinformatiesystematiek. Deze systematiek bestaat uit afspraken tussen
gemeenten, GHOR en Politie, over de taakverdeling, rollen en (communicatie-)processen tijdens
en na een crisis in Nederland. Slachtofferregistratie en verwanteninformatie is een multidisciplinair proces, waar specifieke expertise voor nodig is.
Uitgangspunten
In de veiligheidsberaden van 15 november 2011, 25 mei 2012, 23 november 2012, 31 mei 2013 is
de nieuwe systematiek besproken en vastgesteld. Uitgangspunten van de slachtofferinformatiesystematiek, zoals die door het Veiligheidsberaad is vastgesteld zijn o.a.:
1. De burger heeft een eigen verantwoordelijkheid. De systematiek gaat zoveel mogelijk uit van
de zelfredzaamheid van slachtoffers en verwanten;
2. Slachtofferregistratie is een multidisciplinair proces onder een gemeentelijke (bevolkingszorg)
verantwoordelijkheid;
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3. De systematiek sluit aan op de dagelijkse werkzaamheden en de routine van hulpverleners;
4. De systematiek is crisisonafhankelijk;
5. De systematiek belemmert niet (onnodig) het strafrechtelijk onderzoek;
6. De systematiek lost niet alle knelpunten op. Communicatie over het doel, de mogelijkheden
en beperkingen van slachtofferregistratie is onderdeel van de systematiek;
Landelijke front- en backoffice
Met het oog op het opdoen van kennis en ervaring en om efficiëntiereden is gekozen om de
slachtofferregistratie en de verwanteninformatie te beleggen bij een landelijke frontoffice, waar
verwanten met een zoekvraag zich kunnen registreren, en een landelijke backoffice, die gegevens van niet-zelfredzame slachtoffers van ziekenhuizen en mortuaria bijeenbrengt en matcht.

Verwanten

Frontoffice
Koppelen
Centrale website
en telefoonnummer

Zelfredzame
slachtoffers

Backoffice

Niet zelfredzame
slachtoffers

Schematische weergave systematiek

De landelijke front- en backoffice kan worden geactiveerd door de algemeen commandant (AC)
Bevolkingszorg of de OvD-Bevolkingszorg. Na activering wordt de front- en backoffice aangestuurd vanuit het ROT door de AC-Bevolkingszorg in de getroffen Veiligheidsregio/ gemeente.
De directe aansturing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een landelijke chef
backoffice.
Projectdoel
Primair: het sneller en zorgvuldig informeren van verwanten over de status en verblijfplek
van niet-zelfredzame slachtoffers na een crisissituatie.
Secundair: het leveren van de verzamelende informatie voor het proces nazorg, onderzoek,
etc.
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Projectresultaat
Het projectresultaat is aansluiting bij de landelijke slachtofferinformatiesystematiek
per 1 januari 2014. Om hiertoe te komen dienen op hoofdlijnen de volgende activiteiten
te worden ondernomen:
1. Aanpassing regionaal registratieproces
2. Regionale alarmeringsprocedure SIS
3. Financiering regiobijdrage SIS borgen binnen de begroting van de Veiligheidsregio
4. Inzetprocedure AC-Bevolkingszorg/ Officier van Dienst Bevolkingszorg in de warme fase
5. Inrichten van een (regionale) pool van gemeentelijke liaisons
6. Inrichten van een (landelijke of regionale) pool van GHOR liaisons
7. Vormgeven van het faciliteren van zelfredzaamheid en aansluiting op de regionale processen
Publieke Zorg, Crisiscommunicatie en Nafase
Bovenstaande activiteiten kunnen naast elkaar lopen of eerder worden opgepakt.
De activiteiten zijn nader uitgewerkt onder het kopje 'Fasering'.
Afbakening: Wat is het resultaat van het implementatietraject niet?
Afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen
Op basis van de landelijke handreiking 'Afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen
over slachtofferinformatie bij rampen en crisis', zijn door de GHOR afspraken gemaakt met
de vier ziekenhuizen in onze regio. De afspraken worden in de loop van 2013 geborgd in een
samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van de afspraken zijn het beveiligd versturen van
(grote) bestanden (ten behoeve van o.a. SIS) via Cryptshare.
Randvoorwaarden
Onderstaande randvoorwaarden zijn noodzakelijk voor implementatie
•N
 auwe betrokkenheid van alle burgemeesters en gemeentesecretarissen
binnen de Veiligheidsregio
• Draagvlak bij de huidige regionale en gemeentelijke CRIB-functionarissen
• Draagvlak bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Aanpak / werkwijze: hoe geven we het vorm?
Gemeenten en Veiligheidsregio werken samen aan de activiteiten zoals die genoemd staan
onder 'Projectresultaat'. De werkzaamheden worden opgepakt door de huidige werkgroepen
'Beleid Bevolkingszorg', en 'Planvorming Bevolkingszorg'. Deze worden voor de gelegenheid
incidenteel uitgebreid met enkele leden van de huidige werkgroep regionaal CRIB.
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Fasering: activiteiten en (tussen)resultaten
Hieronder is een inschatting gemaakt van de activiteiten en producten die moeten worden
opgeleverd om te komen tot het eindresultaat, aansluiting bij de landelijke SIS. De activiteiten
zijn ontleend aan de landelijke handreiking en uitgesmeerd over een periode van 10 maanden.
Per 1 april 2014 dient SIS te zijn geimplementeerd in de regio Gelderland-Zuid.

Fasering /activiteiten

(Tussen)resultaten/producten

Start

Eind

Fase 1: 		
Ontwerp		

• Vastgesteld Implementatieplan

		

• Besluit financiering regiobijdrage		

1-8-2013 1-11-2013

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:
- Opstellen Implementatieplan SIS (incl. communicatieplan)
- Bespreken Implementatieplan met coördinerend gemeentesecretaris
en bestuurlijk portefeuillehouder
- Implementatieplan afstemmen met de GHOR en de Politie Gelderland-Zuid
- Financiering regiobijdrage SIS borgen in Begroting Veiligheidsregio 2014 e.v. (gereed)
- Vaststellen Implementatieplan in overleg gemeentesecretarissen
(ter informatie aan het DB/AB)

Fasering /activiteiten

(Tussen)resultaten/producten

Start

Eind

1-10-2013

1-1-2014

Fase 2:
Voorbereiding

• Regionale alarmeringsprocedure
• Aanpassing registratieproces
• Geactualiseerde en/of ingetrokken planvormen

• Geselecteerde (regionale) gemeentelijke liaisons SIS
• Aangewezen Regionaal coördinator SIS		
Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:
- Inzetopdracht en inzetcriteria aanpassen in regionale handboeken OvD-Bz en sectie
Bevolkingszorg (reeds gebaseerd op landelijke SIS)
- Voorstel en besluit over aanpassing registratie proces (CRIB opheffen of in andere vorm verder)
- Huidige draaiboek CRIB aanpassen of intrekken op basis van bovenstaand besluit
- Regionaal crisisplan aanpassen en bestuurlijk laten vaststellen.
- SIS afstemmen met de overige bevolkingszorgprocessen en crisiscommunicatie
- SIS afstemmen met de processen van de Politie en de GHOR (ziekenhuizen, rav, e.a.)
- Voorstel en besluit over aansluiting SIS op de nafase
- Alarmeringsprocedure (onderdelen) landelijk SIS implementeren op de
Meldkamer Gelderland-Zuid (afstemmen met Oost-Nederland regio's)
- De bevoegdheid tot het inzetten van het landelijk SIS bij de OvD-Bz en de AC-Bz beleggen
- Regionale gemeentelijke liaisons werven voor in de regionale backoffice informatiemanagement en selecteren op basis van het landelijke profiel
- (Indien er geen landelijke liaisons GHOR worden geworven, regionale liaisons GHOR
werven en selecteren op basis van het landelijk kwalificatieprofiel; vermoedelijk extra taak
voor de HIN GHOR)
- Aanpassen landelijke taakkaarten SIS en verstrekken aan regionale functionarissen
- Afspraken maken over software aansluiting (o.a. in welk format regionale gegevens moeten
worden aangeleverd aan het landelijke SIS)
- Aanwijzen regionaal coördinator SIS (aanspreekpunt landelijke beheersorganisatie)
- Dankbrief medewerkers die geen onderdeel meer van het regionale CRIB uitmaken

Fasering /activiteiten

(Tussen)resultaten/producten

Start

Eind

Fase 3:
Realisatie

• Opgeleide en geoefende functionarissen

1-1-2014 1-4-2014

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:
- Inventariseren opleidings- en oefenbehoefte binnen de Veiligheidsregio
- Opleiden, trainen en oefenen van functionarissen die bevoegd zijn het SIS in te zetten
- Trainen en oefenen van de overige functionarissen met een taakstelling binnen het SIS
(o.a. regionale liaisons)

Fasering /activiteiten

(Tussen)resultaten/producten

Start

Eind

Continu

Continu

Fase 4:
Nazorg

• Beheer

Activiteiten die in deze fase moeten worden uitgevoerd:
• Deelname aan landelijke kennis- en netwerkbijeenkomsten SIS
• Regionaal implementeren en uitvoeren landelijke opleidings- en oefenplan (minimaal 1x in de
vijf jaar deelnemen aan landelijke oefening)
• Wijzigingen in landelijk planvorming SIS regionaal implementeren/ actualiseren
• Regionale knelpunten signaleren en doorgeven aan landelijke beheersorganisatie
• Aanspreekpunt voor teamleider backoffice bij evaluaties van oefeningen en incidenten
• Beheer regionale financiele middelen t.b.v. SIS
Projectbeheersing: Tijd
Om te komen tot de resultaten en producten hierboven benoemd, worden de huidige werkgroepen voortgezet. Per werkgroeplid gaat het om ca. 10 tot 20 uur op jaarbasis.
Projectbeheersing: Geld
De kosten die gemaakt worden om SIS landelijk te implementeren worden gelijk verdeeld onder
de 25 Veiligheidsregio's. Voor Gelderland-Zuid betekent dit een incidentele investering van
€ 10.920 in 2013 en een structurele financiering vanaf 2014 van € 17.280. Hiervoor was reeds
€ 15.000 gereserveerd binnen de begroting van het Project Implementatie Bevolkingszorg
(Begroting Veiligheidsregio). De overige (structurele) kosten worden gefinancierd vanuit
eerdere gereserveerde bedragen voor onderhoud en afschrijving regionale CRIB software
(nooit aangeschaft ivm komst SIS)
Bij een inzet van SIS in de regio volgt een rekening voor de gemaakte inzetkosten.
Deze rekening komt in principe voor rekening van de incidentgemeent(en).
Projectbeheersing: Kwaliteit
SIS wordt onderdeel van de reguliere P-D-C-A cyclus binnen onze veiligheidsregio. De regionale
contactpersoon SIS (het Veiligheidsbureau) zorgt voor terugkoppeling aan de landelijke projectleider en straks de landelijk beheerder SIS.
Projectbeheersing: Informatie
Voor het Communicatieplan, zie bijlage 1 van bijlage 4
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Projectbeheersing: Organisatie
Bij de implementatie van een regionale sectie bevolkingszorg in Gelderland-Zuid zijn diverse
partijen betrokken. Hun rol en verantwoordelijkheden/bevoegdheden zijn hieronder beschreven.

Rol

Wie

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden

Bevoegd gezag

Veiligheidscollege

Vaststellen herziening regionaal crisisplan

Bevoegd gezag

Colleges van burgemeester

Vaststellen financiële ruimte regionale sectie 			

en wethouders

bevolkingszorg (gereed, binnen project-

		

begroting implementatie bevolkingszorg)

		
Coördinerend

Belast met de coördinatie van de maat			

gemeentesecretaris

regelen en voorzieningen die de gemeenten 			

		

treffen met het oog op een ramp en crisis 			

		

(art. 36 Wvr)

		

Vertegenwoordigt de 18 gemeentesecretaris-			

		

sen in Gelderland-Zuid

		

Budgethouder regionale sectie bevolkingszorg

Gemeentesecretarissen

Verantwoordelijk voor bevolkingszorg 			

		

binnen de nieuwe crisisorganisatie

		

Vaststellen Implementatieplan SIS

Faciliteren en

Nu: Project SIS,

beheren op

straks landelijke

landelijk niveau

beheersorganisatie SIS

Faciliteren en

Veiligheidsbureau

beheren op 		

Implementeren, beheren en door ontwikkelen SIS

Implementeren, beheren en door ontwikkelen SIS
Regionaal coördinator SIS

regionaal niveau		

Opzetten en uitvoeren opleidingen en oefeningen

		

Ondersteunen regionale werkgroepen

		

bevolkingszorg

Bijlage 1. Aanzet voor een regionaal communicatieplan SIS
Doel communicatieplan
Sinds de start van het landelijke project heeft de communicatie over SIS zich met name gericht
op de Adviesraad adviseurs crisisbeheersing, de GHOR, de Regiegroep Crisisbeheersing en het
Directieteam Veiligheid. Allen zijn periodiek geïnformeerd over de stand van zaken en gevraagd
uitspraken te doen met betrekking tot strategische keuzes en dilemma's. Op basis hiervan is de
voorzitter Veiligheidsregio geadviseerd t.b.v. besluitvorming in het Veiligheidsberaad in 2012 en
2013. Gemeentelijke medewerkers CRIB zijn tot op heden enkel globaal in nieuwsbrieven
geïnformeerd over de komst van SIS.
Nu SIS daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden in het land, is er de wens om meer en beter
te communiceren met verschillende doelgroepen. Daarnaast is de wens om nog meer bekendheid te genereren voor het project. In dit communicatieplan wordt de communicatiestrategie
uiteengezet om de doelstelling van het project te ondersteunen.
Communicatie doelstellingen
De beoogde resultaten van de communicatie zijn:
•F
 unctionarissen met een rol in het registratieproces zijn geïnformeerd over de implementatie
van de slachtofferinformatiesystematiek en zijn bekend met hun eventuele nieuwe rol of taak
binnen de systematiek.
• Overige functionarissen moeten weet hebben van de nieuwe slachtofferinformatiesystematiek
•D
 e regionale overleggen van adviseurs crisisbeheersing en gemeentesecretarissen worden
betrokken bij de strategische keuzes met betrekking tot de borging.
Kernboodschap
Voor de communicatie is het van belang om de gewenste doelstellingen in een kernboodschap
vast te leggen. Door deze kernboodschap tijdens communicatiemomenten met enige regelmaat
te gebruiken, ontstaat er een herkenbaar en gelijk beeld van het project. De overkoepelende
kernboodschap die gecommuniceerd wordt om bovenstaande doelstellingen te behalen, luidt
voor alle partijen hetzelfde: <opvragen landelijk project>
Doelgroepen
Bij het uitdragen van de kernboodschap onderkennen wij @ doelgroepen die ieder op eigen wijze
benaderd kunnen en moeten worden. Deze doelgroepen zijn:
1.

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

2.

Directieteam Veiligheid

3.

Regiegroep crisisbeheersing

4.

GHOR Gelderland-Zuid

5.

Politie Gelderland-Zuid (Bureau CCB)

6.

Regionaal overleg van gemeentesecretarissen

7.

Adviesraad adviseurs crisisbeheersing

8.

Hoofden Burgerzaken van de 18 gemeenten

9.

Medewerkers gemeenten Nijmegen en Tiel met een rol in het regionaal CRIB

10. Gemeentelijke liaisons met een rol in het regionaal CRIB
11.

Algemeen commandanten bevolkingszorg

12. Officieren van Dienst bevolkingszorg
13. Overige ROT leden
14. Overige COPI leden
15. Leden stafsectie bevolkingszorg
16. Leden stafsectie geneeskundige zorg
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17.

Ziekenhuizen in Geldeland-Zuid

18. (huisartsenposten?)
19. (RAV?)
20. (inwoners Gelderland-Zuid?)

Wijze van communiceren
Om de doelstelling van het project te halen zal op een duidelijke, zorgvuldige en aansprekende
manier over het project worden gecommuniceerd. Met 'duidelijk' wordt in dit verband bedoeld
dat bij alle doelgroepen in elk geval eenzelfde kernboodschap overkomt. Daarnaast is het noodzakelijk elke doelgroep op een eigen wijze en met eigen communicatieaccenten te benaderen.
Voor het project zullen verschillende manieren van communicatie worden toegepast en
verschillende instrumenten worden ingezet om de communicatie naar en met de doelgroepen
zo optimaal en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten
bij hetgeen reeds is ontwikkeld in het kader van het landelijke project SIS.
Het gaat hierbij om:
• mondelinge communicatie
- via reguliere overleggen (doelgroep @)
- via opleidingen en trainingen (doegroep @)
• schriftelijke communicatie
- Artikelen in bestuurlijke nieuwsbrief 'Multi>Nieuws' e.a. (doelgroep @)
- Factsheet SIS http://snellerinformatieslachtoffer.nl/vraag-en-antwoord/ (doelgroep @)
- @@ (doelgroep 1,2)
• digitale communicatie
- Artikel op website www.vrgz.nl met verwijzing naar landelijke website
http://snellerinformatieslachtoffer.nl/ en Factsheet SIS (doelgroep @@)
- animatie van de systematiek http://snellerinformatieslachtoffer.nl/presentatiemateriaal/
- @@
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Bijlage 5.

Inzetopdracht SIS
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Een aantal regio’s heeft verzocht om een voorbeeld inzetopdracht op te stellen.
Hieronder wordt een dergelijk voorbeeld gegeven. Het voorbeeld is gebaseerd op
de resultaten van GROOT en GROOTER en de handreiking SIS.

Voorbeeld inzetopdracht
Aanvragende regio of gemeente(n)
Inzetcriteria

• Dodelijke en/of zwaargewonde slachtoffers
• Grote behoefte aan verwanteninformatie
• Niet routinematig incident
• Grote maatschappelijke impact
• Aantal betrokken partijen bij het informatieproces

Naam en contactgegevens
Algemeen Commandant
Bevolkingszorg
Naam en contactgegevens
regionaal contactpersoon
GRIP

1|2|3|4|5

Situatieschets incident
(in ieder geval aard en omvang)
Voorlopig slachtofferbeeld
Opdracht	Schaal de benodigde onderdelen van de SIS-systematiek op om
zo snel mogelijk een koppeling te kunnen maken tussen zoekende verwanten en niet-zelfredzame slachtoffers. Het doel is om zo
snel mogelijk verwanten te kunnen informeren.
Beleidsuitgangspunten 	• Verwanten worden zo snel mogelijk geïnformeerd
- Binnen 5 minuten na activatie kunnen verwanten
naar de Frontoffice bellen.
- De Frontoffice is binnen 60 min opgeschaald en
kan 480 gesprekken per uur afhandelen.
- De Frontoffice kan binnen 90 min in verschillende talen
verwanten te woord staan (welke minimaal?).
- Verwanten worden geregeld (minimaal 1 keer per dagdeel)
door de Frontoffice op de hoogte gehouden over het verloop
van het proces.
• Mate van opschaling van front- en backoffice is afhankelijk
van aard en omvang incident
• Er wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan
• Burgers met andere vragen dan een zoekvraag naar verwanten
worden terugverwezen naar het publieksinformatienummer
van de gemeente
• ...................................................................................

Resultaten

• Elke twee uur levert de teamleiders SIS een voortgangsrapportage op met daarin:
- Aantal

ingezette mensen (front- en backoffice)
-A
 antal ontvangen telefoontjes
- Gemiddelde

wachttijd voor inbellende mensen
-A
 antal vermiste personen/personen waarvoor zoekvraag
is ingediend
- Knelpunten

bij de gegevensuitwisseling (per kolom)
-V
 erwacht tijdstip informeren verwanten
-A
 antal geïnformeerde verwanten
• Bij plotselinge grote stijging van het aantal ingezette
medewerkers meldt de teamleider SIS dit bij de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg (rechtstreeks of via de
medewerker SIS of via de HTO-I).
• De teamleider SIS meldt als SIS afgeschaald kan worden.
• De teamleider SIS levert bij afschaling een eindrapportage op.
• De teamleider SIS draagt de slachtofferlijst, dodenlijst en
vermistenlijst over aan de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg t.b.v. de nafase
• De teamleider SIS zorgt binnen 30 dagen na afschaling voor
het overzicht van de gemaakte kosten.
• ...................................................................................

Gemaakte multidisciplinaire • ...................................................................................
afspraken

• ...................................................................................
• ...................................................................................

Actoren

Functie

Rol

AC Bz

Opdrachtgever

Contactgegevens

Teamleider SIS

Opdrachtnemer		

HTO-I en HTO-

Gedelegeerd			

		

nafase

		

& afnemer			

Medewerker SIS
		

opdrachtgever

Uitvoerend 			
opdrachtgever

Archivaris 			
(gemeente)
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Bijlage 6

ANWB Alarmcentrale (Frontoffice)

Algemeen beeld van de ANWB Alarmcentrale
Wij zorgen ervoor dat 24/7 onze leden en klanten van onze B2B klanten zorgeloos hun weg
kunnen vervolgen of bij ziekte weer naar Nederland kunnen terugkeren.
Onze klanten zijn onze 4 miljoen leden en onze zakelijke markt klanten. In de B2B markt zijn
wij marktleider. Klanten zijn zorgverzekeraars, leasemaatschappijen, importeurs, fabrikanten,
rental bedrijven en organisaties m.b.t elektrisch vervoer. Met een pool van 400 medewerkers
ondersteund door de moderne techniek en systemen neemt de ANWB Alarmcentrale in de
meeste gevallen de telefoon aan.
Wie zijn wij
In Nederland heeft de ANWB Alarmcentrale twee locaties, Assen en Den Haag. Met gezamenlijk
360 volledig ingerichte werkplekken, zijn wij 24/7 gedurende 365 dagen per jaar bereikbaar.
Onze 400 vaste medewerkers en 100 - 400 tijdelijke medewerkers zijn allemaal Allround hulpverleners, die minimaal MBO, maar veelal HBO/WO zijn opgeleid. Ze beheersen minimaal twee
vreemde talen (Engels/Duits/Frans), maar in veel gevallen meer (binnen de Alarmcentrale
zijn zeker 10 verschillende talen beschikbaar, waaronder Turks, Marokkaans, Arabisch en OostEuropees). Tevens is er een extra mogelijkheid op te schalen naar onze steunpunten in Lyon,
München en Barcelona met ook nog eens 100 werkplekken. Daarnaast beschikken wij over
een eigen medisch team van artsen en verpleegkundigen.
Wat doen wij in reguliere situaties
Op basis van een hulpvraag die telefonisch of via andere data berichten (o.a. pech App)
bij de ANWB Alarmcentrale binnenkomt, maakt de hulpverlener een hulpverleningsplan op.
Wij verwerkten per jaar 2,2 miljoen inkomende telefoonoproepen wat leidt tot ruim 1,1 miljoen
hulpverleningen in het binnenland en ruim 100.000 in het buitenland.
Onze topdag was 7 februari 2012; tijdens de winterkouperiode in Nederland. Die dag hebben
we 22.000 inkomende gesprekken verwerkt.
Ervaring met crisissituaties
De ANWB Alarmcentrale heeft in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan met het managen
van crisissituaties vanuit de rol van coördinatie van internationale rampen en calamiteiten. Hiervoor is een protocol opgericht mede op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel
van dit protocol is het garanderen van snelle, efficiënt hulpverleningen en centrale coördinatie
bij grootschalige calamiteiten in het buitenland waarbij Nederlandse burgers betrokken zijn.
Inzetten medewerkers bij een crisissituatie in Nederland
De ANWB Alarmcentrale beschikt over een grote pool van speciaal geselecteerde medewerkers
die getraind zijn in het omgaan met emotionele rampsituaties. Binnen 60 minuten is de afdeling
Traffic door moderne technieken en methodieken in staat om ruim op te schalen, zodat wij de
geëiste norm binnen SIS van 480 in- en uitgaande telefoontjes en 480 berichten kunnen behalen. Wij zullen de verwanten te woord staan en de gegevens over de ‘vermiste’ persoon noteren,
zodat in de backoffice de koppeling kan worden gemaakt tussen verwant en slachtoffer. Indien
nodig zal Slachtofferhulp Nederland worden ingeschakeld.

44

Registratie van gegevens
De ANWB Alarmcentrale kan alle gegevens registreren in de webbased applicatie van SIS.
Ondersteund door de SIS intranetapplicatie worden, met behulp van een scriptingpagina,
medewerkers op de benodigde actuele gegevens geattendeerd wat bijdraagt dat de invoer
van de juiste gegevens wordt geborgd.
Werkplekken
Wij werken volledig papierloos, waarbij alle werkplekken zijn voorzien van een telefoonunit
en een PC met 2 beeldschermen. Internet is standaard op alle werkplekken beschikbaar.
Ons Intranet ondersteunt en voorziet in informatie: contractinformatie, werkinstructies,
hoe de klant wil dat wij werken en actuele informatievoorziening gedurende een calamiteit.
Opleidingen
De medewerkers van de ANWB Alarmcentrale worden gedurende het jaar veelvuldig getraind
en bijgeleerd. De trainingen worden fysiek in-house begeleid en uitgevoerd door de afdeling
ANWB Opleiding en ondersteund door een Leer Management Systeem. De trainingen vindt
plaats op verschillende deelgebieden: klantbeleving, inhoud (door eigen praktijkopleiders)
en communicatie (door professionele communicatiecoaches).
Tarieven
Het afgesproken tarief is Euro 3,95 (excl. BTW) per binnengekomen/ uitgaand telefonisch/
elektronisch bericht.
Wat hebben wij nodig van de crisisorganisatie c.q. getroffen gemeente
om nog beter onze taak te doen?
Achtergrondinformatie is van belang om goed voorbereid te zijn op mogelijke emoties
van verwanten die bellen. Ten tijden van een ramp is het delen van informatie vanuit de
crisisorganisatie van groot belang, zoals bijvoorbeeld Q&A’s en persberichten.
Vanuit het crisisteam ontvangen wij alleen informatie over het proces verwanteninformatie.
Het crisisteam verwijst voor overige vragen het publiek door naar het publieksinformatienummer van de getroffen regio of gemeente.
Daarnaast is het belangrijk om het verwanteninformatienummer van de ANWB bekend te
maken via het proces crisiscommunicatie.
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B.11

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Reactie OR-brief incompleet
uitrukken
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

H. Zuidijk / P. Kessels
(BHM)
27 maart 2014

B.11

Bijlage(n):

1

G-J. Kats (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
Op 6 februari jl. heeft u ter kennisneming een afschrift ontvangen van de brief van de
Ondernemingsraad aan de regionaal brandweercommandant (WOR-bestuurder) inzake
incompleet uitrukken bij de brandweer (zie bijlage). De Ondernemingsraad verzoekt om een
bestuurlijk besluit om incompleet uitrukken (minder dan de standaard tankautospuit-bezetting van
zes personen) en de mogelijke consequenties hiervan vooraf en te allen tijde juridisch af te
dekken.
Het uitgangspunt van Brandweer Hollands Midden is, conform de Wet veiligheidsregio’s, dat een
tankautospuit een standaardbezetting kent van zes personen. De inzetvoorstellen en procedures
zijn hierop afgestemd. Op dit moment kent Brandweer Hollands Midden (nog) geen andere
inzetconcepten. In sommige andere regio’s in Nederland vinden wel experimenten plaats met
bezettingen van bijvoorbeeld vier en twee personen (afhankelijk van de aard van de melding).
Jaarlijks worden in het kader van de zomerregeling aparte afspraken gemaakt over de paraatheid
gedurende de zomervakantieperiode, wanneer veel vrijwilligers genieten van een welverdiende
vakantie. Deze zomerregeling wordt bestuurlijk vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is dat bij alle prio
1 meldingen altijd zes personen (incl. tenminste één bevelvoerder) op de incidentlocatie komen
door dubbelzijdig aan te rijden. In deze situaties is het dus mogelijk en toegestaan dat
tankautospuiten uitrukken met minder dan zes personen Deze werkwijze wordt alleen uitgevoerd
door kazernes die van te voren hebben aangegeven gedurende de zomervakantie mogelijk te
maken hebben met een verminderde paraatheid. Dezelfde werkwijze wordt momenteel in één
gebied in de regio (Zevenhuizen), in verband met paraatheidsproblemen, tijdelijk ook buiten de
zomervakantieperiode gehanteerd. De burgemeester van de betreffende gemeente is op de
hoogte van deze problematiek en de tijdelijke oplossing. Er wordt gezocht naar een structurele
oplossing voor dit specifieke paraatheidsprobleem.
Gedurende de rest van het jaar is het uitgangspunt dat er alleen wordt uitgerukt indien de
bezetting compleet is (zes personen, waarvan tenminste een chauffeur en een bevelvoerder). Op
een groot aantal kazernes wordt tegenwoordig gewerkt met een nieuw systeem waarin
vrijwilligers kunnen aangeven of zij beschikbaar zijn om te kunnen uitrukken. Indien blijkt dat de
paraatheid niet gewaarborgd is omdat er te weinig (minder dan zes) vrijwilligers beschikbaar zijn,
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wordt de kazerne buiten dienst gesteld. Het betreffende verzorgingsgebied wordt dan automatisch
overgenomen door de eerstvolgende kazerne in de KazerneVolgordeTabel (KVT). Zodra er weer
voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn wordt de kazerne weer in dienst gesteld en wordt als
eerste gealarmeerd bij een melding in het verzorgingsgebied.
Indien onverhoopt, en gelukkig komt dit maar zeer zelden voor, een kazerne wordt gealarmeerd
(prio 1 melding) en er blijken te weinig vrijwilligers (minder dan zes) te zijn om te kunnen
uitrukken, dan wordt dit gemeld bij de GMK en zal de eerstvolgende kazerne worden
gealarmeerd. De kazerne die als eerste werd gealarmeerd rukt dan niet uit. Er kunnen zich echter
zodanig bijzondere situaties voordoen, waarin evidente spoedeisendheid noodzakelijk is (bijv.
slachtoffers), dat de bevelvoerder van de incomplete tankautospuit kan besluiten om, ná contact
met de GMK én het alarmeren van een tweede tankautospuit, toch uit te rukken. Ter plaatse zal
de bevelvoerder moeten beoordelen welke inzet noodzakelijk, mogelijk én verantwoord is (eigen
veiligheid) met een incomplete bezetting, totdat de tweede, complete tankautospuit ter plaatse
komt. Deze beoordeling kan alleen de bevelvoerder ter plaatse maken. Onze bevelvoerders
worden geselecteerd, opgeleid en getraind om een verantwoorde inzet te doen.
Het spreekt voor zich dat ik, als regionaal commandant, sta voor onze bevelvoerders, die in
moeilijke omstandigheden, op basis van soms summiere informatie, dergelijke beslissingen
moeten nemen. De bevelvoerder is en blijft echter verantwoordelijk voor de inzet van zijn mensen
en zal hierover achteraf ook verantwoording moeten en willen afleggen. Echter, het vooraf en te
allen tijde accorderen van deze handelwijze, ontkent de bijzonderheid van deze situaties en kan
leiden tot het minder weloverwogen nemen van dergelijke beslissingen.
De Ondernemingsraad stelt in haar schrijven dat onze handelwijze niet in overeenstemming zou
zijn met het gestelde in het Besluit Veiligheidsregio’s. Samengevat kan echter gesteld worden dat
de standaardwijze van optreden binnen Brandweer Hollands Midden hier mee in
overeenstemming is. In perioden waarbij een verminderde beschikbaarheids van vrijwilligers is te
verwachten (en dus planbaar is), zoals in de zomerperiode, wordt via een tijdelijke, bestuurlijk
geaccordeerde regeling gewaarborgd dat voldoende personeel ter plaatse komt op de
incidentlocatie. Ook dat is in overeenstemming met het Besluit. Tot slot geldt voor de genoemde
bijzondere situaties dat altijd óók een tweede tankautospuit uitrukt, waarmee ook die handelwijze
in overeenstemming is met het besluit. Aanvullende besluitvorming is naar onze mening dan ook
niet noodzakelijk.

3. Implementatie en communicatie
Bovenstaande lijn zal worden ingebracht in het overleg met de OR.

4. Bijlagen
1.

Brief Ondernemingsraad VRHM inzake incompleet uitrukken (eerder verstuurd op 6
februari jl.).
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• Ondernemingsraad Veiligheidsregio Hollands Midden
WOR bestuurder de heer H.E.N.A. Meijer
Veiligheidsregio Hollands Midden
Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
Leiden, 16 januari 2014
Ref: 20140116
Betreft: Incompleet uitrukken

Geachte heer Meijer,
Uit onderzoek blijkt dat op verschillende posten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden bij een prio 1
melding, met toestemming van de clustercommandant en of directeur incidentbestrijding, incompleet wordt
uitgerukt met een tankautospuit. De afgelopen maanden sprak de OR verschillende keren met u hoe dit
incompleet uitrukken (prio 1) zich verhoudt tot het Besluit veiligheidsregio’s, Wet op de veiligheidsregio’s, de
veiligheid van het personeel en voor welke posten deze toestemming van toepassing is.
Overlegvergadering 9 december 2013 Rijnsburg
Tijdens de vergadering van 9 december 2013 heeft u uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp en heeft u
aangegeven dat bij incidenteel maatwerk incompleet uitrukken (prio 1) mogelijk is. Dit alles ter beslissing aan
de bevelvoerder. De bevelvoerder zal hiervoor altijd verantwoordelijk zijn en blijven, en zal na elke inzet
verantwoording moeten afleggen met welke redenen hij incompleet uitgerukt heeft.
e

De OR is van mening dat hiermee de veiligheid van het personeel (in 1 lijn) bij de bevelvoerder wordt
neergelegd. Dit terwijl het bestuur van de veiligheidsregio’s hiervoor (eind)verantwoordelijk is indien
incompleet uitrukken bij incidenteel maatwerk gelegaliseerd is.
Besluit veiligheidsregio’s
In dit Besluit (artikel 3.1.2) is vastgelegd hoe een basisbrandweereenheid er uit moet zien en uit welke
formatie deze moet bestaan. De basisbrandweereenheid bestaat volgens dit besluit uit 6 personen.
Volgens artikel 3.1.5 kan het bestuur van de veiligheidsregio’s besluiten tot een andere samenstelling van de
basisbrandweereenheid, mits daarmee wordt voorzien in een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en
geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van het brandweerpersoneel.
Afwijken is dus alleen mogelijk indien het bestuur daar een formeel besluit over heeft genomen. Daarnaast
mag afwijken geen negatieve gevolgen hebben voor de doeltreffendheid van de incidentbestrijding en of
veiligheid van personeel en of burger.
Zomerregeling
Medio 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) een besluit
genomen over de combinatieregeling (informatienotitie) ten tijde van de vakantieperiode in de zomer. In deze
notitie is omschreven dat bij alle prio 1 meldingen er altijd 6 personen op locatie komen (door bijvoorbeeld
dubbelzijdig aan te rijden). Met deze notitie / combinatieregeling wordt voldaan aan het Besluit
veiligheidsregio’s waarmee ook de veiligheid en aansprakelijkheid van het brandweerpersoneel verantwoord
of geborgd is.
Veiligheid en aansprakelijkheid
Met het incidenteel maatwerk wordt de veiligheid, verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid bij de
bevelvoerder neergelegd. Uiteraard draagt de bevelvoerder zorg voor een verantwoorde inzet, maar hij of zij
kan niet verantwoordelijk worden gehouden en of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het
besluit, dat door de directeur incidentbestrijding en of de directeur van de veiligheidsregio is geaccordeerd.
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• Ondernemingsraad Veiligheidsregio Hollands Midden
Conclusie:
Analoog aan de zomerregeling zou ook voor het incompleet uitrukken een besluit van het Algemeen Bestuur
van de VRHM gevraagd dienen te worden. Inhoudelijk is er geen verschil op te merken tussen de gevolgen
van de uitvoering van de zomerregeling en incompleet uitrukken. De OR kan geen redenen bedenken, op
basis waarom er verschillend omgegaan moet worden met eenzelfde zaak.
De OR verzoekt u daarom om aan het Algemeen Bestuur van de VRHM uw besluit om incidenteel af te
wijken (indien er bij prio 1 geen basisbrandweereenheid ter plaatse komt) voor te leggen en haar hierover
een gemotiveerd besluit te laten nemen.
Wij verzoeken u om in uw motivatie aan het Algemeen Bestuur de volgende punten nadrukkelijk mee te
nemen:
hoe is de aansprakelijkheid van de leidinggevende van de tankautospuit of brandweer
geregeld bij incompleet uitrukken?
hoe is de veiligheid en de gezondheid van het brandweerpersoneel geborgd?
inzichtelijk maken waar, wanneer en voor wie is incidenteel afwijken noodzakelijk / en van
toepassing is?
voor welke periode het incidenteel afwijken van toepassing is;.
hoe u de structurele zwaktes gaat opheffen.
Als het Algemeen Bestuur geen besluit heeft genomen en er toch incompleet wordt uitgerukt is er naar de
mening van de OR in strijd met de Wet Veiligheidsregio’s gehandeld en is het risico aanwezig, dat de VRHM
aansprakelijk wordt gesteld.
Wij zien een kopie van de aanvraag tot het nemen van het besluit “incompleet uitrukken” aan het Algemeen
Bestuur VRHM zo spoedig mogelijk tegemoet. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd en zien uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Coen Baas
Voorzitter Ondernemingsraad
Veiligheidsregio Hollands Midden

Rolf van der Linden
Secretaris Ondernemingsraad
Veiligheidsregio Hollands Midden

C.C. Algemeen Bestuur VRHM
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