A.4

1. Samenvatting voorstel
De afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden op 1 januari een gecombineerd
persbericht van politie, brandweer, GHOR en omgevingsdiensten verstuurd. De media nemen niet of
nauwelijks iets over uit het persbericht. Daardoor lijkt de nieuwswaarde van het persbericht laag. De
media maken gebruik van andere bronnen voor hun informatievergaring, die de informatie sneller
beschikbaar hebben.
Het voorstel is een gezamenlijk (nieuws)bericht op te stellen. Het moment op 1 januari is namelijk een
van de weinige momenten waarop we extern de samenwerking in de VRHM kunnen laten zien. Wel
wordt een aanpassing in het proces voorgesteld.

2. Algemeen
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Nieuwsbericht jaarwisseling
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
in te stemmen met de procesafspraken nieuwsbericht jaarwisseling zoals verwoord in deze
beslisnotitie.

4. Toelichting op het besluit
Nieuwsbericht VRHM
Per 1 januari 2018 stuurt VRHM geen persbericht naar de media. In plaats daarvan zet de
coördinerend communicatieadviseur van de VRHM namens bovengenoemde vier partijen een
nieuwsbericht op de website van VRHM, waar media zelf de informatie kunnen afhalen. Dit is in lijn
met de werkwijze van de politie, die al een aantal jaar geen persberichten meer stuurt, maar
nieuwsberichten op hun website zet.
In het Dagelijks Bestuur van 16 november 2017 is ingestemd met de voorgestelde werkwijze met dien
verstande dat het tijdstip van plaatsen van het nieuwsbericht vervroegd is naar 07.00 uur op
Nieuwjaarsochtend. Dit om de media in staat te stellen het nieuwsbericht ook daadwerkelijk te
gebruiken.

In de overzichten die de VRHM van de politie ontvangt is duidelijk per gemeente opgenomen welke
meldingen zijn gedaan. Voor de brandweer worden op de meldkamer de meldingen per gemeente
bijgehouden. Voor geneeskundig zijn de gegevens regionaal. De twee omgevingsdiensten leveren de
informatie per gebied (Midden Holland en West Holland) aan. De overzichten van politie en
brandweer worden door de coördinerend communicatieadviseur van de VRHM naar gemeenten
gestuurd. Voor deze taak wordt het komende jaar een poule van 4 of 5 mensen gevormd. In ieder
geval participeren BHM en de GHOR in deze poule. Dit jaar (2017-2018) verzorgt BHM de
coördinatie.
Procesafspraken
1. Uitgangspunten
 Iedere kolom (politie, brandweer, GHOR, omgevingsdiensten) is zelf verantwoordelijk voor
het maken van afspraken en het verzamelen van gegevens en het eventueel duiden van de
informatie voor de eigen kolom.
 De coördinerend communicatieadviseur van het 1 januari bericht stemt af met alle betrokken
partijen. Ruim voor de jaarwisseling wordt de kern van het bericht voorbereid met de
bijbehorende thema’s en de gegevens van het afgelopen jaar.
2. Vooraankondiging
 Coördinator stuurt op basis van informatie van de andere kolommen twee tot drie weken voor
de jaarwisseling een bericht naar de regionale en lokale media over:
 De voorbereidingen van de kolommen op de jaarwisseling (welke extra maatregelen gaan
zij nemen);
 Het feit dat de media op 1 januari om 07.00 uur het bericht op website van VRHM kunnen
vinden.
3. Bericht op 1 januari
Het bericht op 1 januari is een feitelijke weergave van de inzetten van de kolommen rond de
jaarwisseling.
 Kolommen leveren uiterlijk 06.00 uur informatie voor het bericht aan bij de coördinerend
communicatieadviseur.
 Coördinator maakt het bericht en stuurt dit voor controle aan de kolommen en aan de
dienstdoende Operationeel Leider. Bij bijzonderheden stemt de Operationeel Leider af met
de voorzitter van de veiligheidsregio en/of de betreffende burgemeester.
 Coördinator plaatst uiterlijk 07.00 uur het bericht op website VRHM.
 Coördinator stuurt tweet dat het bericht op website VRHM staat.
Overzichten brandweer en politie naar gemeenten op 1 januari
 Coördinator haalt uit het bestand van politie de overzichten per gemeente en stuurt deze met
het overzicht van de brandweer naar de communicatieadviseur van de betreffende gemeente.
Wat is anders?

In de vooraankondiging aan de media over het bericht dat op 1 januari uiterlijk 07.00 uur op de
website van de VRHM wordt geplaatst en wordt de voorbereiding van de verschillende
(hulpverlenings)diensten op 1 januari meegenomen. Voorheen was dat alleen maar
procesinformatie over de totstandkoming van het 1 januaribericht.

VRHM verstuurt geen persbericht op 1 januari, maar plaatst een nieuwsbericht op de website
VRHM. Het tijdstip is vervroegd van 13.00 uur naar 07.00 uur.
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De dienstdoende Operationeel Leider beoordeelt het nieuwsbericht. Bij bijzonderheden stemt
de Operationeel Leider af met de voorzitter van de veiligheidsregio en/of de betreffende
burgemeester. Dat betekent dat er niet gewacht hoeft te worden op een akkoord van 19
gemeenten. Dit komt de snelheid ten goede.

Evaluatie
Begin 2018 wordt het proces door de werkgroep communicatie VRHM geëvalueerd.

5. Kader
n.v.t.

6. Consequenties
Financieel:
N.v.t.
Capaciteit:
In de afgelopen jaren waren twee mensen om en om belast met de coördinerende activiteiten rondom
het persbericht op nieuwjaarsdag (de communicatieadviseur van de GHOR en 1 van de
communicatieadviseurs van BHM/VRHM). Dit legde een onevenredig beslag op deze mensen. Het
voorstel is te bezien of deze poule uitgebreid kan worden naar 4 of 5 mensen. Dit wordt de komende
maanden voorbereid. Voor dit jaar neemt de BHM de coördinatie voor haar rekening.
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
N.v.t.
Overig:
N.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
De gegevens van de ziekenhuizen en de omgevingsdiensten zijn de afgelopen jaren op
nieuwsjaardag pas rond 11.00 uur beschikbaar. Met de betrokken partijen wordt bekeken of het
vervroegen van het tijdstip voor hen uitvoerbaar is.

8. Implementatie en communicatie
Vanuit de werkgroep voorbereiding jaarwisseling en de werkgroep communicatie worden de nieuwe
afspraken gecommuniceerd naar alle betrokken partijen.

9. Bijlagen
Geen.

10. Historie besluitvorming
Hoofdenoverleg 4 september 2017
Veiligheidsdirectie 30 oktober 2017
Dagelijks Bestuur 16 november 2017
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