B.5

1. Samenvatting voorstel
De 2de bestuursrapportage 2016 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het
programma Geneeskundige Hulpverlening tot en met augustus 2016. Voor het programma
Geneeskundige Hulpverlening wordt tot en met augustus 2016 een positief resultaat voor
bestemming verwacht van €32.000 en na bestemming van €67.000. Dit resultaat is exclusief de
incidentele lasten voor invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) van €35.000.
De 2de bestuursrapportage 2016 is in de vergadering van 2 november 2016 van het Algemeen
Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder voorbehoud van een positief advies van het
bestuur VRHM. Aangezien de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 maart
2017 plaatsvindt, is aan het Dagelijks Bestuur op 15 december 2016 eenmalig verzocht in te
stemmen met de 2de bestuursrapportage over het programma Geneeskundige Hulpverlening en
deze met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden.
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3. Toelichting
De 2de bestuursrapportage 2016 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het
programma Geneeskundige Hulpverlening tot en met augustus 2016. GHOR Hollands Midden
verwacht de beoogde resultaten uit het werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2016 te
realiseren. Ontwikkelingen zijn:
Interregionale afspraken voor versterken crisisorganisatie
Met de (6) GHOR-regio’s, met reële risico’s voor terroristische aanlagen, is overleg gestart over
uitgangspunten en maatregelen bij terrorismegevolgbestrijding voor de geneeskundige keten. GHOR
Hollands Midden neemt actief deel aan dit overleg. Afspraken over terrorisme gevolgbestrijding zijn
een opmaat voor generieke interregionale afspraken.
Bestuurlijke afspraken vastgesteld tussen de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden
De bestuurlijke afspraken zijn de uitwerking van wet- en regelgeving en de in 2014 gewijzigde
Gemeenschappelijke Regelingen VRHM en RDOG Hollands Midden. In deze afspraken is
opgenomen de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de DPG. De
bestuurlijke afspraken zijn een bevestiging van de bestaande werkwijze en tevens het kader

waarbinnen de werkafspraken tussen GHOR Hollands Midden enerzijds en GGD Hollands Midden en
RAV Hollands Midden anderzijds gemaakt zijn.
Bijeenkomst zorgpartners voor input nieuw beleidsplan GHOR Hollands Midden
Crisismedewerkers van ziekenhuizen, huisartsenposten, RAV Hollands Midden, GGD Hollands
Midden en veiligheidsmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn op 21 juni 2016
uitgenodigd mee te praten over de te volgen koers van GHOR Hollands Midden voor 2017-2010.
De verkregen input is opgenomen in het beleidsplan, dat is afgestemd met deze zorgpartners en met
omliggende GHOR-regio’s. Het beleidsplan is voor een positief advies aangeboden in het Algemeen
Bestuur VRHM van 1 december 2016 en ter finale vaststelling in het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden van 1 februari 2017, alwaar het is vastgesteld.
Voorbereiding Omgevingswet
Naar verwachting wordt de nieuwe Omgevingswet in 2019 van kracht. Met de Omgevingswet wil de
overheid regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. Ook veiligheid en
geneeskundige hulpverlening hebben een plek in ruimtelijk beleid. De invoering van de
Omgevingswet leidt tot nieuwe verhoudingen in de regierol van gemeenten en een wijziging in de rol
van de veiligheidsregio (en dus ook de GHOR) voor bijvoorbeeld planvorming en advisering aan
gemeenten over vergunningverlening. GHOR Hollands Midden onderzoekt in veiligheidsregio
verband de gevolgen van de Omgevingswet met als doel is het borgen van (geneeskundige)
hulpverlening in ruimtelijk beleid.
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
De werkwijzen voor de GGB zijn vanaf januari 2016 gewijzigd. Met ziekenhuizen, traumacentrum,
calamiteitenhospitaal en GHOR Haaglanden is een oefening in november 2016 voorbereid om deze
gewijzigde afspraken te oefenen.
Informatiedeling tussen en met ketenpartners in crisisomstandigheden
Voor een efficiënte en accurate informatiedeling in de warme fase is actief ingezet op samenwerking
met haar zorgpartners. Behoeften op het geheel van applicaties stemt GHOR Hollands Midden af met
zorgpartners en binnen de veiligheidsregio. Binnen de multidisciplinaire werkgroepen wordt ingezet
op gezamenlijke systemen, gezamenlijke informatie vanuit basisregisters en gezamenlijke
werkafspraken. Initiatieven naar de zorgpartners zijn het actualiseren van de informatie in GHOR4all
en het verbeteren van het beheer op de informatiestroom vanuit en richting de zorgketen. Door het
beschikbaar stellen van de witte kaart in LCMS in mei 2016 is een belangrijke stap gezet om deze
informatie actueel beschikbaar te hebben en te houden. Tot slot wordt actief meegewerkt aan de
landelijke visievorming rondom informatiemanagement voor zorgcontinuïteit.

4. Implementatie en communicatie
De 2de bestuursrapportage 2016 programma Geneeskundige Hulpverlening is in de vergadering van
2 november 2016 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder voorbehoud
van een positief advies van het bestuur VRHM. Aangezien de eerstvolgende vergadering van het
Algemeen Bestuur op 16 maart 2017 plaatsvindt, is aan het Dagelijks Bestuur op 15 december 2016
eenmalig verzocht in te stemmen met de 2de bestuursrapportage 2016 over het programma
Geneeskundige Hulpverlening en deze met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden
aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
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