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1. Samenvatting voorstel
Het Dagelijks Bestuur wordt in deze notitie geïnformeerd over de actualisatie van de
informatiekaarten Extreem Geweld en Crisiscommunicatie bij Extreem Geweld. De Veiligheidsdirectie
heeft op 21 januari 2019 de beide informatiekaarten vastgesteld.

2. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Extreem Geweld
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

A.6

Bijlage(n):

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
L. Weber (VD)
--

Status:

Informatief

Datum:

--

Vervolgtraject
besluitvorming:

Afdeling Crisisbeheersing - L. Klok
18 april 2019

3. Toelichting
Actualisatie informatiekaart Extreem Geweld
• De titel van de informatiekaart is aangepast van Terrorismegevolgbestrijding in Extreem Geweld.
Extreem geweld is een breder begrip dat makkelijker en sneller toepasbaar is als bijvoorbeeld
nog niet duidelijk is of het extreem geweld een terroristisch motief kent.
Terrorismegevolgbestrijding is een vorm van extreem geweld.
• Dezelfde sleutelbesluiten als VRH zijn verwerkt op de informatiekaart. Deze sleutelbesluiten zijn
apart met alle burgemeesters en plenair in het Algemeen Bestuur van 13 september 2018
besproken. De wensen en ideeën zijn vervolgens in de informatiekaart verwerkt. In het DB van 8
november 2018 is het eerste resultaat van deze informatiekaart positief ontvangen. De
uitgebreide versie van de sleutelbesluiten met een uitwerking wie waartoe bevoegd is om te
besluiten, is een bijlage van de informatiekaart.
• De doelstellingen en uitgangspunten die in het Algemeen Bestuur van 13 september 2018 zijn
besproken, zijn verwerkt op de informatiekaart.
• De aandachtspunten van de mono-kolommen zijn aangepast door de vertegenwoordigers van de
multidisciplinaire werkgroep.
Actualisatie informatiekaart Crisiscommunicatie Extreem Geweld
• De informatiekaart crisiscommunicatie Extreem Geweld is aangepast op basis van de
koepelnotitie van het NCTV en input n.a.v. ervaringen uit het land.

4. Implementatie en communicatie
•

Na vaststelling door de VD wordt de Informatiekaart Extreem Geweld aangeboden aan de
werkgroep MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart 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 de informatiekaart bij de
multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de
betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van het
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.

•

•

•

Als hulpmiddel wordt er voor gemeenten een toolbox ontwikkeld waarin handvatten staan
opgenomen die ondersteuning kunnen bieden. Dit kunnen checklisten zijn, maar ook
voorbeeldteksten van noodverordeningen die gebruikt kunnen worden tijdens een incident.
In 2019 staat tijdens diverse OTO-activiteiten het thema ‘Extreem Geweld’ centraal. Daarnaast
wordt indien gewenst en nodig aangehaakt bij initiatieven binnen de kolommen om TGB
scenario’s te oefenen voor eerste eenheden.
De informatiekaarten worden bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB)
in LCMS. De verouderde versie wordt verwijderd.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 7
februari 2019
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