B.7.2

Concept
Instructie Directeur Publieke Gezondheid.
1. U bent onder het bestuur van de RDOG HM verantwoordelijk voor de organisatie van de
geneeskundige hulpverlening.
2. Hiertoe legt u jaarlijks een programma geneeskundige hulpverlening met programmabegroting
ter advisering voor aan het bestuur van de VRHM. Bij de opstelling van dit programma gebruikt
u de inbreng van het GHOR bureau en waar nodig ook van de instellingen, welke een rol
vervullen bij de geneeskundige hulpverlening als bedoelt in de WVR art 33.
3. Schriftelijke afspraken met instellingen als bedoelt in art 33 WVR worden door u opgesteld,
onderhouden en ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van de VRHM.
4. U rapporteert periodiek over de voorbereiding van instellingen als bedoeld in de WVR art.33
5. U bent belast met de leiding over de GHOR en de operationele leiding van de geneeskundige
hulpverlening
6. Om uitvoering te geven aan uw verantwoordelijkheid in art 5. Voorziet u in de werving,
opleiding, training en de aanstelling van de operationele GHOR functionarissen als genoemd in
het besluit personeel veiligheidsregio’s. Indien afgeweken wordt van invulling van de in het
besluit personeel veiligheidsregio’s genoemde functies wordt dit in het jaarprogramma
beargumenteerd en daarmee ook door het bestuur geaccordeerd. Op de datum van de vaststelling
van deze instructie wordt het besluit personeel veiligheidsregio door het ministerie van VenJ
geactualiseerd. Voor onze regio wordt op dit moment conform de landelijke ontwikkelingen
afgeweken op het besluit personeel. Zie hiervoor de bijlage bij dit document.
7. U draagt er zorg voor bij de uitvoering van art. 1 t/m 6 van deze instructie dat er aansluiting is bij
het regionale crisisplan, het regionale risicoprofiel en het regionale beleidsplan van de
veiligheidsregio.
8. Vóór dat u overgaat tot de benoeming van een operationeel directeur Publieke Gezondheid
organiseert u een matchingsgesprek tussen de te benoemen kandidaat en een door het dagelijks
bestuur van de VRHM vast te stellen delegatie.
9. De stukken die ter besluitvorming over de geneeskundige hulpverlening aan het bestuur VRHM
worden aangeboden worden door u met de bestuurlijk portefeuillehouder, welke door het bestuur
VRHM is aangewezen voor besproken.
10. U neemt deel aan de beraadslaging en vergaderingen van de veiligheidsdirectie.
11. U neemt deel aan de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur VRHM.
12. U neemt deel aan de vergaderingen van de twee districtscolleges van de politie.
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13. U bent beschikbaar als plaatsvervangend directeur van de VRHM.
14. U bent beschikbaar voor periodiek overleg met de bestuurlijk portefeuillehouder GHOR en de
voorzitter veiligheidsregio.
15. U faciliteert een goede communicatie tussen de besturen RDOG HM en VRHM. Hiertoe
informeert u actief het bestuur VRHM over belangrijke ontwikkelingen die in de (publieke)
gezondheidszorg spelen en het veiligheidsdomein raken.
16. U brengt deze instructie als bijlage in bij het directiestatuut van de RDOG Hollands Midden.

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
dd 31 maart 2016 te Leiden

H.J.J. Lenferink
voorzitter

H.E.N.A. Meijer
secretaris

2
Agendapunt B.7.2 AB VRHM 31 maart 2016

Bijlage bij instructie directeur Publieke Gezondheid
Tabel GHOR operationele functies/rollen per 4-1-2016
In besluit personeel genoemd

Naam functie in
Hollands Midden

Toelichting

Directeur GHOR

Directeur Publieke Gezondheid
Operationeel Directeur Publieke
Gezondheid (ODPG)
Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg (ACGZ)
Hoofd Informatie Geneeskundige
Zorg (HINGZ)
Functie wordt niet ingevuld

Conform Wet Publieke Gezondheid 2014
Vervanger DPG

Hoofd sectie GHOR

Commandant van Dienst
Geneeskundig (CvDG)
Officier van Dienst
Geneeskundig (OvDG)
Hoofd actiecentrum GHOR
Operationeel medewerker
actiecentrum GHOR (Omac)
Coördinator
gewondenvervoer (CGV)
Hoofd gewondennest
Leider kernteam PSH
Leider opvangteam PSH

Officier van Dienst Geneeskundig
(OvDG)
Hoofd Ondersteuning (HONGZ)
Operationeel medewerker
actiecentrum GHOR (Omac)
Taakverantwoordelijke Transport
Taakverantwoordelijke Treatment

Conform landelijke crisismodel
Conform landelijke crisismodel
Taken zijn ondergebracht bij de OvDG

Conform landelijke crisismodel

Conform landelijke overeenkomst
GGD/GHORNL en AZN
Conform landelijke overeenkomst
GGD/GHORNL en AZN

Leider kernteam PSH
Leider opvangteam PSH
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