A.6

1. Samenvatting voorstel
Ieder jaar stellen de multidisciplinaire werkgroepen een werkplan op dat afgeleid is van de
speerpunten en jaarschijf uit het Regionaal Beleidsplan VRHM en aandachtspunten die voortkomen
uit ontwikkelingen en evaluatierapporten. Het bestuur wordt geïnformeerd over de speerpunten voor
het komend jaar.
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3. Toelichting
Kader en speerpunten
Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 geeft richting aan de inhoud van de werkplannen voor
de komende vier jaar; de multidisciplinaire crisisbeheersing wordt gericht verder versterkt aan de
hand van drie beleidsprioriteiten: informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht (net)werken.
Met informatiegestuurd werken bereikt VRHM dat de juiste informatie op de juiste wijze op het juiste
moment bij de juiste persoon beschikbaar is, zodat voorafgaand aan en ten tijde van een ramp of
crisis adequaat wordt opgetreden. Er wordt onderscheid gemaakt naar ‘koud, lauw en warm
informatiemanagement’.
Risicogericht werken gaat er vanuit dat niet alle risico’s zijn uit te sluiten en dat het ook niet alleen
aan de Veiligheidsregio is om daar invloed op uit te oefenen. Risicogerichtheid moet helpen in het
leggen van de focus op de beïnvloedbare risico’s. Samen met (nieuwe) partners vindt een integrale
analyse, duiding en weging van risico’s plaats. Doel is inzicht te geven in deze risico’s en
handelingsperspectief te bieden om deze risico’s te verkleinen.
Met omgevingsgericht (net)werken sluit VRHM aan bij de behoeften van de omgeving. VRHM bedient
de samenleving, partners en eigen medewerker adequaat met producten en diensten op maat die
ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing.
Vooruitblik 2018
2018 is een bijzonder jaar. Er vindt door uitvoering van het organisatieplan herschikking van de
uitvoeringsorganisatie van de VRHM plaats. Er staan gemeenteraadsverkiezingen op stapel.

Daarnaast starten we met de voorbereiding van twee van de drie planfiguren, namelijk het Regionaal
Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan.
Hieronder is per speerpunt een samenvatting opgenomen van de belangrijkste activiteiten die in de
werkplannen van de werkgroepen staan.
1. Informatiegestuurd werken
 Informatiebeveiliging is een landelijk speerpunt. Als regio gaan we samenwerken met andere
regio’s aan betere beveiliging van informatie en andere bedrijfsmiddelen om de continuïteit
van de dienstverlening te waarborgen. Informatiebeveiliging is nadrukkelijk meer dan alleen
ICT en bescherming tegen bijvoorbeeld virussen; ook hoe we onze toegang beveiligen,
omgaan met persoonlijke informatie en een clean deskbeleid zijn onderdelen van dit thema.
Dit project heeft een relatie met de continuïteit van de uitvoeringsorganisatie VRHM (prioritair
risico).
 Het verder inrichten van het digitaal samenwerkingsplatform waar VRHM-medewerkers en
partners kunnen samenwerken aan documenten, informatie kunnen delen en nieuws bekend
kan worden gemaakt. Dit betekent onder meer dat de planvormings- en
besluitvormingsprocessen binnen dit platform ondergebracht gaan worden. Aanvang vindt
plaats van de deelprojecten partnerportaal, besluitvorming VRHM en samenwerking multiwerkgroepen.
 Geografische informatie speelt een belangrijke rol in de verschillende processen binnen
VRHM en tussen de kolommen. Onderzoek vindt plaats naar het in gebruik nemen van een
geo-voorziening waarmee over de kolommen geo-data kan worden uitgewisseld,
gebruikmakend van de landelijke geo-voorziening (i.o.).
 Digitalisering planvorming in LCMS: Het verkennen van de mogelijkheden om de grafische
componenten van planvormingsproducten digitaal (als kaartlaag) beschikbaar te hebben in
LCMS. Hiermee is de informatie direct voor de crisisteams beschikbaar in LCMS-Plot/
Viewer, zonder dat de noodzakelijke informatie handmatig overgetekend dient te worden
tijdens opschaling. Bij dit thema wordt opgetrokken met andere veiligheidsregio’s die op dit
moment met deze verkenning bezig zijn.
 Verkennen informele informatiestromen bij crisis. Informele informatiestromen kunnen een
goede aanvulling zijn op de formele stromen, maar het risico bestaat dat niet iedereen over
dezelfde informatie beschikt. Hoe kunnen we hier als veiligheidsregio mee omgaan? De
werkgroep verkent dit onderwerp samen met externe experts.
 Versterken positie informatiecoördinator in taakorganisatie communicatie.
2. Risicogericht werken:
 Het komend jaar staat in het teken van het opstellen van het nieuw Regionaal Risicoprofiel.
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de integrale veiligheidsplannen van gemeenten en het
brandweerrisicoprofiel. Eén van de discussiepunten is de gewenste doorontwikkeling van het
risicoprofiel; is het afdoende om het huidige profiel te actualiseren of willen we naar een
geheel nieuwe opzet en invulling van het risicoprofiel. De komende tijd vindt daarover
meningsvorming plaats. De uitkomsten van het Regionaal Risicoprofiel worden meegenomen
in het op te stellen Regionaal Beleidsplan 2020-2024.
 Uitvoering van het programma Waterveiligheid, één van de vier prioritaire risico’s. Er worden
risicoanalyses opgesteld van diverse polders in de regio en er wordt gestart met de
implementatie van de handreikingen handelingsperspectief en samenredzaamheid uit het
landelijke project Water en Evacuatie (Strategische Agenda). Wij blijven daarnaast een
bijdrage leveren aan het samenwerkingsverband Dijkringen 14-15-44.
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Voorbereiding prioritair risico verstoring openbare orde, in het bijzonder doorontwikkeling
terrorismegevolgbestrijding en extreem geweld, ook in relatie tot de buurregio’s. In 2018 vindt
doorontwikkeling plaats van de (operationele) voorbereiding op TGB/extreem geweldscenario’s door implementatie van multidisciplinaire afspraken voor eerste eenheden (first
responders) en omzetting van sleutelbesluiten uit de bestuurlijke agendasetting (VRH) naar
voorbereidingen voor de crisisorganisatie. Er wordt uitgezocht of een grote verstoring van de
openbare orde binnen VRHM tot dusdanige ontregeling van de samenleving kan leiden dat
de hulpdiensten hun taken niet meer kunnen uitvoeren .
Het prioritaire risico continuïteit is te beschouwen als een programma en valt uiteen in drie
onderdelen: continuïteit van de uitvoeringsorganisatie VRHM (zie ook project
Informatiebeveiliging), continuïteit van de crisisorganisatie VRHM (continuïteit bij uitval
LCMS, uitval communicatie (update), continuïteit kolommen) en continuïteit van vitale
partners (onder andere via update convenant Gas en elektra, telecom).
Begonnen wordt met de voorbereiding van het prioritaire risico luchtvaartongevallen. Er vindt
een update plaats van de planvorming Vliegtuigongevallen en een operationele oefening met
scenario vliegtuigongevallen.
Wij hebben onze crisisorganisatie stevig opgetuigd. De vraag is of vanuit de gedachte van
slagvaardigheid en efficiëntie het mogelijk is hier nog iets in te ontwikkelen. Daarom willen we
verkennen hoe andere veiligheidsregio’s hun crisisorganisaties hebben ingericht .
Er vinden updates plaats van bestaande planvorming (o.a. Keukenhof, Akzo Nobel, Verdiepte
ligging A4, Recreatieplassen, Waterschappen, asbest, kleinschalige decontaminatie).
Gemeenten, hulpdiensten en organisatoren van evenementen besteden veel aandacht aan
het opstellen van planvorming. Er is echter steeds meer vraag naar het aspect ´oefenen´ in
de voorbereiding van evenementen. In 2018 vindt verkenning plaats hoe hier verder vorm
aan gegeven kan worden.
Er komt een regionale “expert’-pool van RISKOM-experts”, bestaande uit MOV’ers. De
bedoeling is dat deze pool gemeenten in de regio gaan ondersteunen bij het uitvoeren van de
risicoanalyse voor de organisatie van evenementen.
De gemeente Leiden heeft als enige gemeente binnen de regio Evenement Assist (EA)
aangeschaft en afgelopen voorjaar in gebruik genomen. In 2018 onderzoekt de werkgroep of
het meerwaarde heeft om EA ook regionaal uit te rollen.
Deelname aan de pilots Omgevingsplannen wordt gecontinueerd, de impact van de
Omgevingswet voor VRHM gemonitord.

3. Omgevingsgericht (net)werken:
 Via het project ‘partnerschappen’ (invulling van accounthouderschap en convenanten,
aansluiting crisispartners op LCMS, OTO-activiteiten) en de opdracht aan de directeur
Veiligheidsregio/regionaal commandant vindt invulling plaats van de opdracht om de
Veiligheidsregio als netwerkorganisatie verder te ontwikkelen en uit te bouwen. In 2018 staan
de convenanten van Waterhulpverlening Kust, Rijkswaterstaat, Reddingsbrigade Nederland,
Waterschappen, Telecom, Defensie, Openbaar Ministerie en Omgevingsdienst centraal.
 De individuele vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen wordt via meerdere sporen
versterkt. Een pilot ‘vaardigheidspaspoorten IM/IC CoPI en ROT’ gaat van start dat inzicht
geeft in de richtlijnen voor vakbekwaamheid per functionaris. Er komt een Vakbekwaamheidsen InzetManagementSysteem (VIMS) voor o.a. registratie van competenties, behaalde
resultaten en oefenmomenten. Daarnaast vindt uitvoering plaats van het OTOjaarprogramma.
 Voor het thema zelfredzaamheid vindt aansluiting plaats bij de landelijke Strategische
Agenda (projectplan Verminderd zelfredzaamheid). Onderzocht wordt hoe het thema
zelfredzaamheid in trainingen en opleidingen aan bod kan komen.
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Organisatie jaarlijkse Dag voor de (crisis)communicatie.

4. Consequenties
Voor de uitvoering van de multidisciplinaire samenwerking ontvangen VRHM en haar partners geen
additionele middelen. Voor de uitvoering van incidentele activiteiten uit de werkplannen is, naast de te
leveren capaciteit, de bestemmingsreserve Samenwerken Loont! beschikbaar. Deze reserve is in
2012 ingesteld voor het uitvoeren van het voormalige beleidsplan en toentertijd eenmalig gevoed uit
het positief jaarrekeningresultaat. Het restant van deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van
de nieuwe beleidsprioriteiten.

5. Implementatie en communicatie
De Veiligheidsdirectie wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de uitvoering van de werkplannen
via de voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan. Het Bestuur wordt over de voortgang
gerapporteerd via de voor- en najaarsrapportage.
In het DB VRHM van 4 december 2014 is besloten om besluitvorming over de werkplannen van de
werkgroepen in het vervolg te mandateren aan de Veiligheidsdirectie. De speerpunten uit de
werkplannen 2018 worden ter informatie voorgelegd aan het Bestuur.
In de nieuwsbrief van de VRHM wordt een bericht geplaatst over de speerpunten van de werkplannen
van de werkgroepen voor het jaar 2018.

6. Bijlagen
De werkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen zijn op te vragen bij het Veiligheidsbureau.
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