A.11

1. Samenvatting voorstel
De VRHM heeft besloten het kraanincident in Alphen aan den Rijn aan te melden als systeemtest bij
de inspectie Veiligheid en Justitie. Het incident voldoet aan de eisen die door de inspectie worden
gesteld aan de zelftest.

2. Algemeen
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3. Toelichting
De VRHM heeft besloten het kraanincident in Alphen aan den Rijn aan te melden als systeemtest bij
de inspectie Veiligheid en Justitie. Dit is afgestemd met burgemeester Spies van de gemeente Alphen
aan den Rijn. Het incident in Alphen aan den Rijn is opgeschaald naar GRIP3 waarbij de
hoofdstructuur inclusief de taakorganisaties van de gemeente actief zijn geweest. Daarmee voldoet
het incident aan de eisen die aan de zelftest worden gesteld.
De VRHM vindt het van belang om, indien het mogelijk is, een realistisch incident te gebruiken als
systeemtest. Wanneer zij het toetsingskader kan invullen aan de hand van een echte inzet geeft dit
een realistisch beeld van de prestatie.
Het gebruik van het kraanincident in Alphen aan den Rijn als systeemtest heeft als gevolg dat de
systeemtest die voor november 2015 gepland stond, doorgeschoven wordt naar februari 2016.
Hierdoor gaat weinig voorbereidend werk verloren.
Het toetsingskader moet worden ingevuld aan de hand van het kraanincident volgens de richtlijnen
van de Inspectie. Intern is hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar. Hiervoor is externe inhuur
gepleegd. Met de externe is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 10 december 2015 opgeleverd
wordt. De brief aan de Inspectie VenJ met het verzoek het kraanincident aan te melden als
systeemtest is reeds verstuurd.
Consequenties
Financieel:
Geen, het beschikbare budget voor de systeemtest wordt hiervoor benut.
Capaciteit:
Voor het invullen van het toetsingskader wordt ingehuurd. De rapportage moet uiterlijk 10 december
2015 opgeleverd worden.
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Juridisch:
De Inspectie is formeel schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om het kraanincident te
gebruiken als systeemtest.
Overig:
De multidisciplinaire evaluatiecommissie is ook begonnen met haar onderzoek. Samenwerking
tussen de evaluatiecommissie en de persoon die gegevens verzamelt en analyseert om het
toetsingskader in te vullen wordt geborgd.

4. Implementatie en communicatie
De functionarissen uit de hoofdstructuur zijn over het genomen besluit geïnformeerd.

5. Bijlagen
Brief: Verzoek tot aanmerken kraanincident als systeemtest 2015
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