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2. Toelichting
Op 26 juni 2014 is het samenwerkingsconvenant ondertekend tussen Defensie en de
Veiligheidsregio Hollands Midden. De samenwerking die uit dit convenant voortvloeit sluit aan op
het beleidsplan 2012 - 2015 van de VRHM, waarin gesteld wordt dat de focus in deze periode ligt
op het versterken van de generieke crisisorganisatie. De samenwerking met partners is hierbij als
één van de vier prioriteiten gesteld om daartoe te komen.
Om de huidige samenwerkingsafspraken voor de ‘warme’ fase te borgen en praktisch te maken,
zijn deze door de convenantpartijen samengevat in een informatiekaart ‘Defensie’. Doelgroep van
deze informatiekaart zijn de crisisfunctionarissen van de Veiligheidsregio Hollands Midden (incl.
GMK) en de crisisfunctionarissen van Defensie en de beide omgevingsdiensten in Hollands
Midden.
Aangezien de informatiekaart in 2009 voor het eerst is vastgesteld, is er voor gekozen om de
bestaande informatiekaart op basis van het nieuwe convenant en nieuwe inzichten te toetsen en
daar waar nodig aan te vullen c.q. aan te passen en te actualiseren zodat deze volledig aansluit
op het op 26 juni getekende samenwerkingsconvenant. De update van de informatiekaart heeft
plaats gevonden vanuit de gedachten dat gewenste doelen primair van belang zijn. Op de oude
informatiekaart stonden nog de beschikbare middelen vermeldt. Verder is de informatiekaart
aangepast naar de nieuwe lay-out en is er ook samenhang gekomen tussen actielijst en
informatiekaart.

3. Aandachtspunten
Wanneer het project VCMS (Verbeterd Civiel Militaire Samenwerking) van Defensie is afgerond
(eind 2014 / begin 2015) wordt de informatiekaart wederom op de actualiteitswaarde beoordeeld
en eveneens aangevuld cq aangepast waar nodig.

4. Implementatie en communicatie
De vastgestelde informatiekaart is aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden van deze
werkgroep hebben de kaart verspreid onder alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief
zijn binnen de verschillende crisisteams van de VRHM. De secretaris van MDOP draagt zorg voor
de verspreiding van deze kaart bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams
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(voorzitters, IM-functionarissen, communicatieadviseurs ROT en woordvoerders CoPI). De
vertegenwoordiger van Defensie draagt zorg voor de implementatie en verspreiding van de kaart
binnen de eigen (crisis)organisatie.
De Informatiekaart is in hard-copy ter beschikking gesteld in de mappen van het CoPI en ROT.
Een digitaal exemplaar is geplaatst in het LCMS.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden
met de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken
van 18 september 2014.
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