A.2

1. Samenvatting voorstel
Het Regionaal Crisisplan bestaat uit 2 delen. Deel 1 beschrijft het totale stelsel van de
crisisbeheersing. Deel 2 bestaat uit de uitwerking van de processen van afzonderlijke kolommen. Het
samenstel van de afzonderlijke monodisciplinaire deelprocesplannen (delen 2) van het Regionaal
Crisisplan liggen nu voor ter besluitvorming. Na analyse blijkt dat de afzonderlijke deelprocesplannen
niet strijdig zijn en de deelprocessen op elkaar aansluiten. De monodisciplinaire deelprocesplannen
worden vastgesteld door de kolommen. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om in te stemmen
met de vaststelling van het samentel van de deelprocesplannen en vast te stellen dat de
deelprocesplannen van de kolommen op elkaar aansluiten.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen dat de deelprocesplannen door de kolommen worden vastgesteld;
2. Het samenstel van de deelprocessen vast te stellen (de deelprocesplannen zijn niet tegenstrijdig
en sluiten op elkaar aan).

4. Toelichting op het besluit
In de deelprocesplannen (delen 2) van het Regionaal Crisisplan zijn de deelprocessen van
politiezorg, brandweerzorg, bevolkingszorg en de geneeskundige zorg beschreven. Het
multidisciplinaire belang van het beschrijven van de deelprocessenplannen is dat deze processen op
elkaar aansluiten en niet tegenstrijdig zijn. Uit analyse van MDOP blijkt dat de deelprocessen niet
tegenstrijdig zijn en op elkaar aansluiten. Daarmee zijn de delen 2 een belangrijke aanvulling op deel
1 van het Regionaal Crisisplan.
De deelprocesplannen worden door de kolommen vastgesteld. De deelprocessenplannen worden als
een samenhangend geheel ter instemming aangeboden in de besluitvormingslijn van VRHM.

Voor het beschrijven van de deelprocesplannen is gebruik gemaakt van de landelijke Referentiekader
Regionaal Crisisplan. Toch zijn er wel verschillen ontstaan in de uitwerking per kolom. Dat is
verklaarbaar. De politie beschrijft alleen de onderlinge verbinding van de processen: de uitwerking
van de afzonderlijke processen zijn al elders in andere interne documenten gedaan. Bevolkingszorg
kent een uitgebreidere omschrijving omdat dit het document is waarin de processen beschreven zijn.
Bevolkingszorg als proces bestaat vrijwel alleen indien er een opgeschaalde situatie is, dus dit is voor
deze kolom de plek om de processen uit te werken. Daarnaast betreft het hier een update van een
reeds bestaande uitwerking van de deelprocessen.
Op 7 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van VRHM de laatste versie van het Regionaal
Crisisplan vastgesteld en ingestemd dat de kolommen voor 1 juli 2018 de deelprocesplannen
uitwerken. Het uitwerken van deelprocesplanen is uitgevoerd. In de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 8 november 2018 is aangekondigd dat het deelplan Bevolkingszorg op het onderdeel
crisiscommunicatie zal worden aangepast. Deze aanpassing zal mondeling worden toegelicht in de
vergadering van het Algemeen Bestuur.

5. Kader
Referentiekader Regionaal Crisisplan.

6. Consequenties
Financieel / Materieel / Juridisch / Overig / Capaciteit: n.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
n.v.t.

8. Implementatie en communicatie
-

-

Na besluitvorming door het AB worden de deelprocesplannen aangeboden aan de werkgroep
MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden het RCP onder alle crisisfunctionarissen uit de
eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de VRHM. De secretaris van
MDOP draagt zorg voor de verspreiding van het RCP bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen
van de crisisteams (voorzitters, IM-functionarissen, communicatieadviseurs ROT en
woordvoerders CoPI). De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor
de implementatie en verspreiding van het RCP binnen de eigen (crisis)organisatie.
De deelprocesplannen (delen 2) wordt in het MAB gezet.

9. Bijlagen
Deelprocesplan Bevolkingszorg
Deelprocesplan Brandweerzorg
Deelprocesplan Geneeskundige zorg (versie 8 oktober 2018)
Deelprocesplan Politiezorg

10. Historie besluitvorming
7 december 2017 Algemeen Bestuur stemt in met uitwerking deelprocesplannen.
8 november 2018 Dagelijks Bestuur stemt in met het samenstel van de afzonderlijke
monodisciplinaire deelprocesplannen (delen 2) van het Regionaal Crisisplan.
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