B.8

1. Samenvatting voorstel
Het voorstel bevat, met positief advies van de regiegroep van gemeentesecretarissen, de vraag om
instemming met een nieuwe overeenkomst met het Nederlandse Rode Kruis voor de ondersteuning op
de Bevolkingszorgtaken.

2. Algemeen
Onderwerp:

Aanbod ondersteuning
Bevolkingszorg NRK VRHM

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. in te stemmen met het aanbod van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor de ondersteuning bij
Bevolkingszorgtaken, zoals neergelegd in de ‘Overeenkomst Ondersteuning Bevolkingszorg;
Veiligheidsregio Hollands Midden en Het Nederlandse Rode Kruis.
2. in te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage à:
1. € 3.869,- in 2016
2. € 6.502,- in 2017
3. € 8.653,- in 2018 e.v.
3. de huidige samenwerkingsovereenkomst opvangen en verzorgen VRHM met het NRK (d.d. 27-042006) te laten vervallen.

4. Toelichting op het besluit
Inleiding
Al sinds 2006 heeft de VRHM een convenant met het NRK voor de ondersteuning bij het proces
opvangen en verzorgen. Al meerdere keren is geconcludeerd dat dit convenant op onderdelen verouderd
is en niet meer volledig aansluit bij de taken en de organisatie van Bevolkingszorg. Zowel vanuit het NRK
als de VRHM is de wens geuit om dit huidige convenant tegen het licht te houden. Met de komst van de
nieuwe visie op Bevolkingszorg VRHM, n.a.v. Bevolkingszorg op orde 2.0, is gelijktijdig de herziening van
het convenant met het NRK opgepakt. De resultaten van deze herziening is opgenomen in de
‘Overeenkomst Ondersteuning Bevolkingszorg.

Het aanbod
Het aanbod van het NRK bestaat uit een aantal onderdelen:
1. Een algemene module, inclusief opvangen en verzorgen. Deze module bestaat uit een aantal
algemene aspecten waarmee het NRK haar bedrijfsvoering (o.a. inzet en alarmering van vrijwilligers)
op orde houdt. Daaraan gekoppeld is de ondersteuning van het NRK bij het proces Publieke Zorg
(opvangen en verzorgen).
2. Het leveren van ondersteuning bij het proces Informatie op het thema (zelf)registratie. Deze
ondersteuning is geen onderdeel van de voorbereide zorg die geleverd wordt, maar krijgt vorm op
basis van improvisatie.
In de visie op Bevolkingszorg is het proces Opvang benoemt als één van de kerntaken van
Bevolkingszorg. Dit betekent dat de voorbereiding op deze taak gedegen moet zijn. Gecombineerd met
het uitgangspunt dat ‘als derde partijen beter geëquipeerd zijn om een bepaalde taak uit te voeren,
gekozen moet worden voor een derde partij’, is het NRK een logische partner om de uitvoering van
opvangtaken te beleggen.
In de uitwerking van de visie is ook meegenomen wat de mate van voorbereide zorg moet zijn. Bij het
thema (zelf)registratie is vastgelegd dat hier in principe geen specifieke voorbereiding vereist is. Dit heeft
er toe geleid dat het NRK wel kan faciliteren in de zin van ‘handjes’ als besloten wordt een bepaalde vorm
van registratie op te starten.
Het nieuwe convenant valt duurder uit dan het huidige convenant. De nieuwe overeenkomst komt uit op:
€ 23.266,- in 2018. Concreet betekent dit een verhoging van de inwonerbijdrage van € 8.653,-.
Ikbenveilig.nl
Het NRK beschikt over de website ikbenveilig.nl en heeft het aanbod gedaan om dit onderdeel te laten
zijn van de overeenkomst. De website ikbenveilig.nl heeft als doel het contactherstel tussen verwanten te
bevorderen. De projectgroep Bevolkingszorg op orde heeft, met instemming van de regiegroep
gemeentesecretarissen, gekozen om deze optie niet op te nemen in de overeenkomst.
De projectgroep is van mening dat ikbenveilig.nl een goed middel is om dit contactherstel te bevorderen.
Zij ziet dit echter als een maatschappelijk initiatief waarin de overheid in principe geen rol hoeft te spelen;
het gaat namelijk om het contactherstel van zelfredzamen. Voor het contactherstel van niet- of
verminderd zelfredzamen is de landelijke faciliteit SIS ingericht. In deze faciliteit wordt het contactherstel
gerealiseerd van de niet- of verminderd zelfredzamen (o.a. gewonden en doden); de rol die conform de
visie op bevolkingszorg ook van de overheid verwacht mag worden. Op landelijk niveau zijn afspraken
gemaakt over communicatie uitingen bij gelijktijdige inzet van SIS en ikbenveilig.nl; hiervoor is regionaal
een communicatietoolkit beschikbaar.

5. Kader
-

Rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0 ‘ Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak.
Rapporten Bevolkingszorg VRHM (delen 1 en 2)
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6. Consequenties
Financiën:
De nieuwe overeenkomst komt uit op: € 23.266,-. Concreet betekent dit een verhoging van de
inwonerbijdrage van € 8.653,-.
De kostenstijging vindt plaats volgens het volgende groeipad:
Jaar

Vergoeding per jaar

2016

€ 18.500

2017

€ 21.133

2018

€ 23.266

De kosten voor deze overeenkomst worden jaarlijks geïndexeerd conform het Consumenten Prijs Index
cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2015=100)

7. Aandachtspunten / risico’s
-

Niet alle gemeenten lijken te kiezen om de opvang volledig over te dragen aan het NRK en
houden een eigen team opvang in de lucht. Dit betekent specifieke aandacht voor deze situatie in
opleidingen, trainingen en oefeningen.

8. Implementatie en communicatie
Implementatie: implementatie vindt plaats bij:
- OvD’s Bevolkingszorg en sectie Bevolkingszorg (ROT)
- Team Bevolkingszorg
- Coördinatoren opvang
Deze implementatie bestaat vooral uit toelichtingen op de ondersteuning uit het convenant. Daarnaast is
het met het NRK afgesproken om wederzijds gebruik te maken van elkaars opleidingen, trainingen en
oefeningen om zodoende elkaars werkwijzen te leren kennen.
Communicatie: nieuwsbrief VRHM,

9. Bijlagen
1. Overeenkomst ondersteuning Bevolkingszorg VRHM en NRK

10. Historie besluitvorming
-

4 juni 2015; Regiegroep gemeentesecretarissen: instemming met de overeenkomst; aandacht voor
communicatie bij gelijktijdige inzet van SIS en ikbenveilig.nl.
5 oktober 2015; mondelinge toelichting in Hoofdenoverleg. Akkoord voor rechtstreekse verzending
aan de VD.
23 november 2015: VD; instemming voor verzending naar DB.
10 december 2015; instemming en verzending naar AB.
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