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1. Samenvatting voorstel
De tweede bestuurlijke rapportage 2019 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het
programma GHOR en deelprogramma IZB tot en met augustus 2019. De beoogde resultaten voor
programma GHOR en deelprogramma IZB worden binnen de begroting 2019 uitgevoerd.
Hoofdlijnen van deze tweede voortgangsrapportage zijn opgenomen in de tweede bestuurlijke
rapportage 2019 RDOG Hollands Midden, die is vastgesteld in het Algemeen Bestuur RDOG
Hollands Midden van 30 oktober 2019.
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3. Toelichting
Rapportage uitvoering programma GHOR tot en met augustus 2019
Voor het programma GHOR worden de afspraken uit het werkplan 2019 uitgevoerd binnen de
begroting 2019.
Speerpunten 2019
Organiseren van themasessies
met zorgpartners

Netwerkgericht samenwerken met
zorgpartners voor de voorbereiding
op geneeskundige hulpverlening
en zorgcontinuïteit

Status

Toelichting
Voorbereiding netwerkbijeenkomst crisisfunctionarissen van
care en cure zorgpartners op 5 december 2019 over
dilemma’s zorgpartners en GHOR: wat te doen bij een
advies van GHOR om ramen en deuren te sluiten, hoe
haalbaar is een evacuatie, welke preventiemaatregelen zijn
te nemen? In de bijeenkomst nodigt GHOR zorgorganisaties
uit met en van elkaar te leren.
Samenwerken met GGD en gemeenten voor organiseren
van een regionale quarantainelocatie voor groepen personen
in Hollands Midden.
Vernieuwde inzetcriteria GAGs zijn geëvalueerd en voldoen.
Voorbereiding herijking schriftelijke afspraken met
zorgpartners
GHOR heeft een rol in coördinatie regionale zorg continuïteit
tijdens een griepperiode. Dagelijks melden zorginstellingen

Speerpunten 2019

Deelnemen aan werkgroepen en
projecten van de veiligheidsregio
gericht op voorbereiden en
uitvoeren van het regionaal beleid
en werkplannen van de
veiligheidsregio.

Opzetten en uitvoeren regionale
aanpak voor verbetering van de
informatieketen van zorgpartners
in de koude, lauwe en warme fase.

Status

Toelichting
dan de capaciteit voor opvang van patiënten aan GHOR. Dit
gebeurt op basis van het regionaal griepplan, dat is
opgesteld in het Netwerk Acute Zorg West (ROAZ) in de
Traumaregio West (Veiligheidsregio Hollands Midden en
Haaglanden) met zorginstellingen. Evaluatie van het
regionale griepplan heeft plaatsgevonden. Voorbereiding op
komende griepperiode loopt.
In juni en juli zijn twee van de drie oefendriedaagsen van dit
jaar gehouden. Deze multi-oefeningen zijn gericht op het
CoPI- en motorkapoverleg op tactisch-operationeel niveau.
Dit jaar worden de oefeningen in de eigen veiligheidsregio
gehouden, op realistische risicolocaties met reële scenario’s.
De voorbereiding heeft meer dan gebruikelijke
inspanning geëist; er is veel geïmproviseerd in de uitvoering
door niet beschikbare multi-deelnemers en tegenspelers.
Sturing hierop ligt buiten invloed van GHOR en vereist actie
van VD/VRHM.
GHOR voldoet aan alle operationele prestaties m.b.t
evenementen advisering. Aantal adviezen periode 1 in 2019
is 122, waarvan 15 risicovolle evenementen.
Het risicovolle evenement Leiden Marathon op 19 mei is
intensief voorbereid en is goed verlopen (in tegenstelling tot
de incidenten in 2018). Advisering vergunningverlening
risicovolle evenementen heeft vooral betrekking gehad op
festivals en feestweken in gemeenten.
Uitvoering werkplan multidisciplinaire risicobeheersing:
programma Rijnlandroute, stationstunnel Leiden, risico’s van
aanbrengen zandsuppletie Katwijk.
Bijgedragen aan het programma Omgevingswet en
uitvoering convenant.
Uitvoering werkplan Operationele planvorming. Gereed zijn
rampbestrijdingsplannen en/of informatiekaarten Akzo Nobel,
asbestincidenten, Keukenhof, voorbereiding VRHM op
Brexit, Extreem geweld, herziening convenant partners
RWS.
Voorbereiding plan van aanpak nooddistributie
jodiumprofylaxe is nog niet gestart. Een eenduidige landelijke
lijn op kaders van een plan van aanpak nooddistributie
jodiumprofylaxe ontbreekt. Uitwerking hiervan in de regio
Hollands Midden en omliggende regio’s wordt daarom
vooralsnog tot een minimum beperkt. Adviezen van
zorgpartners zijn ingebracht in werkgroep MDOP.
DPG heeft de RvB van ziekenhuizen op 26 juli 2019 het
belang van netcentrisch werken geduid en aangekondigd dat
in september GHOR hierover met crisisfunctionarissen in
overleg treedt. Een eerste overleg met crisisfunctionarissen
van het LUMC heeft reeds plaatsgevonden.
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Speerpunten 2019
Verder ontwikkelen van de
omgevingsgerichtheid van GHOR
en groeien in de rol van
ketenregisseur voor
geneeskundige hulpverlening en
zorgcontinuïteit

Status

Toelichting
GHOR heeft met zorginstellingen oefeningen geïnitieerd en
georganiseerd, waarbij alle GHOR-crisisfunctionarissen van
de hoofdstructuur en backoffice hebben meegedaan. Zo
leren GHOR en zorgpartners van elkaar. Dergelijke
wisselwerking nodigt uit om zoveel mogelijk te anticiperen op
wensen van zorginstellingen in de voorbereiding op
crisisomstandigheden.
Resultaat van omgevingsgericht werken GHOR: Brandweer
Hollands Midden zoekt GHOR (meer) op in hun contact met
zorginstellingen (m.b.t. veiligheid).
Partners in de acute zorg zijn geïnformeerd over stand van
zaken distributie jodiumprofilaxe.

Rapportage uitvoering deelprogramma IZB tot en met augustus 2019
Met het deelprogramma IZB wordt hier bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soazorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigers- en technische hygiënezorg. Voor het deelprogramma IZB
worden afspraken uitgevoerd zoals opgenomen in de begroting 2019. In de beschouwde periode is er
geen melding A-ziekten (zoals polio, pokken, SARS en MERS).
Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting, jaarbericht en reserves van het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het bestuur
RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen
beide besturen. In artikel 4 is geregeld dat beide besturen elkaar informeren over alle
aangelegenheden die van belang kunnen zijn voor een verantwoorde dienstverlening.
Beleidskader
Basis voor het programma GHOR is het beleidsplan GHOR 2017-2020, de begroting 2019 en het
werkplan 2019. Basis voor het deelprogramma IZB is visie en beleid van RDOG Hollands Midden en
de begroting 2019.
Financieel
De DPG verwacht de doelen en resultaten voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB
binnen de begroting 2019 uit te voeren. Voor de loonkostenstijging als gevolg van de nieuwe CAO is
in 2019 incidentele dekking binnen de begroting GHOR gevonden met name door het later invullen
van ontstane vacatureruimte.

4. Implementatie en communicatie
Hoofdlijnen van de tweede bestuurlijke rapportage 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB is
in de vergadering van 30 oktober 2019 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
vastgesteld.

5. Bijlagen
Geen

3
Agendapunt B.8 AB VRHM 28 november 2019

