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1. Samenvatting voorstel
Ieder jaar stellen de multidisciplinaire werkgroepen een werkplan op dat afgeleid is van de
speerpunten en jaarschijf uit het Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015 en aandachtspunten die
voortkomen uit ontwikkelingen en eventuele evaluatierapporten. In het DB VRHM van 4 december
2014 is besloten om besluitvorming over de werkplannen van de werkgroepen in het vervolg te
mandateren aan de Veiligheidsdirectie. Het bestuur wordt geïnformeerd over de speerpunten van de
werkplannen van de werkgroepen.

2. Algemeen
Onderwerp:

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

Wijziging
besluitvormingsproces
werkplannen
multidisciplinaire
werkgroepen
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

VRHM
Veiligheidsbureau
B. Achten

Datum:

2 april 2015

A.9

Bijlage(n):

L. Spies (DB)
H. Meijer (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Ieder jaar stellen de kolommen en multidisciplinaire werkgroepen een werkplan op dat afgeleid is van
de speerpunten en jaarschijf uit het Regionaal Beleidsplan VRHM 2012-2015 en aandachtspunten die
voortkomen uit ontwikkelingen en eventuele evaluatierapporten.
In de werkplannen staat wat de plannen voor het nieuwe jaar zijn en wat hiervoor de benodigde en
beschikbaar gestelde capaciteit per kolom is.
Net zoals de werkplannen van de Brandweer, GHOR en Oranje Kolom vindt vaststelling van de
werkplannen van de werkgroepen in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VRHM plaats.
In het DB VRHM van 4 december 2014 is besloten om besluitvorming over de werkplannen van de
werkgroepen in het vervolg te mandateren aan de Veiligheidsdirectie. Het bestuur wordt
geïnformeerd over de speerpunten van de werkplannen van de werkgroepen.
Speerpunten 2015 werkplannen werkgroepen
Centraal thema voor 2015 is de verdere kwaliteitsverbetering van het functioneren van de regionale
hoofdstructuur, waarbij extra aandacht wordt besteed aan alarmering en opschaling, netcentrisch
werken en het gebruik van LCMS. De afgelopen jaren is vooral uitvoering gegeven aan het
organiseren en uitvoeren van oefeningen. De komende jaren ligt de focus op het opleiden en trainen
van multi-functionarissen zodat de vakbekwaamheid gerichter versterkt wordt waarbij ondersteuning
plaatsvindt via vaardigheidspaspoorten en vakbekwaamheidsregistraties. Ook staat 2015 in het teken
van de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal
Crisisplan en zijn de ambities van de VRHM voor een betere operationele voorbereiding op
hoogwater meegenomen. Tot slot maken ontwikkelingen duidelijk dat de veiligheidsketen zo sterk is

als de zwakste schakel. Er wordt met onverminderde energie ingezet op een goede samenwerking
met partners en optimale ketenversterking.
Hieronder wordt per werkplan een korte toelichting gegeven.
Werkplan werkgroep Risicobeheersing (MDRB)
De werkgroep MDRB borgt dat aanwezige risico’s in de VRHM en aangrenzende gebieden
geïnventariseerd en geanalyseerd worden. Doel is inzicht te krijgen in de impact en waarschijnlijkheid
van deze risico’s en het bieden van handelingsperspectieven om deze risico’s te verkleinen. Hierbij
vindt een verschuiving plaats van regelgericht naar risicogericht werken. Belangrijke speerpunten
voor 2015 zijn de inrichting van het coördinatiepunt dat de adviestaak van de VRHM en de
vraagbaakfunctie op het gebied van risicobeheersing en risicoadvisering gaat vervullen. Het
coördinatiepunt evenementen, dat adviseert over risicovolle B- en C-evenementen, wordt verder
uitgerold. Doel is te komen tot eenduidige advisering vanuit de VRHM.
Er vindt een verkenning plaats van de mogelijkheid om de bestaande samenwerking binnen vijf
veiligheidsregio’s op het gebied van de Brzo, uit te breiden met het thema externe veiligheid
(Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Zeeland).
Tot slot vindt eind 2015 de afronding van de herziening van het Regionaal Risicoprofiel plaats door
bestuurlijke vaststelling. Het Regionaal Risicoprofiel vormt de basis voor het nieuwe Beleidsplan
VRHM. In de gedachtegang van de commissie Hoekstra worden gemeenten/-raden nadrukkelijk
meegenomen in het voorbereidingsproces.
Werkplan 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.
In 2015 vindt afronding van de actualisatie van het Regionaal Crisisplan plaats. Hierin zijn ook de
aanbevelingen uit de systeemtest Sleutelhanger (2013) over opschalen en alarmeren meegenomen.
Op basis van verkenningen uit 2014 worden in 2015 diverse informatiekaarten opgesteld, zoals de
HSL-Zuid, Dekker Transport, grootschalige ziektegolf, tunnelprocedure, de Keukenhof en
bomruimingen. De herziening van het rampbestrijdingsplan Akzo Nobel wordt in 2015 afgerond.
Vanuit de waterdossiers vindt verdere uitrol plaats van gemaakte afspraken zoals vastgelegd in o.a.
het convenant en coördinatieplan Dijkring 14,15 en 44. De convenanten met drinkwaterpartijen,
waterhulpverleners en Omroep West worden geactualiseerd.
Werkplan werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO)
De werkgroep MDOTO is verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de multicrisisfunctionarissen en teams van de hoofdstructuur. De afgelopen jaren is vooral uitvoering
gegeven aan het organiseren en uitvoeren van oefeningen. De komende jaren ligt de focus op het
opleiden en trainen van multi-functionarissen zodat de vakbekwaamheid gerichter versterkt wordt. De
introductie van het vaardigheidspaspoort en invoering van vakbekwaamheidsregistratie dragen hier
aan bij. Akzo Nobel, uitval nutsvoorzieningen en hoog water in de polder worden als specifiek,
regionaal risico beoefend. De verbeterpunten die voortkomen uit de systeemtest Sleutelhanger
(2013) en de evaluaties van GRIP-incidenten krijgen een plek in de themabijeenkomsten. Nieuwe
planvorming wordt samen met partners beoefend ter versterking van de samenwerking.
Werkplan van de multidisciplinaire werkgroep Netcentrische werkwijze (MDNCW)
De werkgroep Netcentrische werkwijze houdt zich bezig met de (doorontwikkeling van de) rol van
operationele informatievoorziening binnen de hoofdstructuur en de hiermee samenhangende
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werkwijze. Het is de plek voor vraagstukken op het gebied van de netcentrische werkwijze en het
gebruik van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). In 2015 zal de prioriteit met name
worden gelegd bij het opleiden, trainen en oefenen van de crisisfunctionarissen (mono en multi),
doorontwikkeling netcentrisch werken per monodiscipline en aansluiting op de hoofdstructuur en
doorontwikkeling van de plotfunctie. Deze speerpunten houden verband met de aandachtspunten uit
de systeemtest Sleutelhanger (2013).
Werkplan 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 en de website VRHM. Het beleidsplan Informatiemanagement is leidend voor het werkplan
2015. In 2015 vindt een vooronderzoek plaats naar de mogelijkheden om geografische
objectinformatie op veiligheidsregioniveau te kunnen delen. Wordt onderzocht of de administratie van
de nieuwe coördinatiepunten evenementen en risicoadvisering via een ander informatiesysteem kan
gaan plaatsvinden. Vindt de digitale inrichting van het project vakbekwaamheidsregistratie plaats en
wordt de pilot Sharepoint afgerond. Op basis van de uitkomsten van de pilot vindt de afweging plaats
of Sharepoint VRHM-breed ingezet kan worden.
Werkplan werkgroep Communicatie (MDCOM)
De werkgroep communicatie houdt zich bezig met het opzetten en coördineren van
communicatieactiviteiten binnen de VRHM op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. In 2014 is
de website Hollands Midden Veilig! ontwikkeld. Op deze site vinden burgers hoe zij zich kunnen
voorbereiden op verschillende risico’s. In 2015 worden vijf thema’s aan deze site toegevoegd;
grieppandemie, vuurwerkopslag, asbest, grote brand en grootschalige verkeersincidenten. Voor
crisiscommunicatie wordt nieuwe media het speerpunt. De wereld van buiten naar binnen brengen is
één van de belangrijkste activiteiten binnen crisiscommunicatie. De regionale aankoop van een
monitoringstool voor (social) media wordt onderzocht. Ook zullen social media en nieuwe
communicatietechnologieën op hun toepasbaarheid worden bezien. Daarnaast staat 2015 in het
teken van de verdere implementatie van NL Alert.

4. Implementatie en communicatie
De uitvoering van de werkplannen door de werkgroepen en de capaciteitsinzet wordt drie keer per
jaar bestuurlijk gerapporteerd via de voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan waardoor, indien
nodig, tijdig bijgestuurd kan worden.
In de nieuwsbrief van de VRHM is een bericht geplaatst over de speerpunten van de werkplannen
van de werkgroepen voor het jaar 2015.

5. Bijlagen
De werkplannen van de werkgroepen voor het jaar 2015 zijn op te vragen bij het Veiligheidsbureau.
Het gaat om de werkplannen van ‘Risicobeheersing’, ‘Operationele Planvorming’, ‘Opleiden, Trainen
en Oefenen’, ‘Informatievoorziening’, ‘Netcentrisch werken’ en ‘Communicatie’.
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